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2. számú HIVATALOS KOMMUNIKÁCIÓ
Bajnokságok adminisztratív követelményei az Online rendszerrel kapcsolatosan

Előzmények
A 2018/2019. éviversenyszezon kezdése mindannyiunk számára számos újdonságot hozott.
Továbbra is nagy erőfeszítésekkel és fejlesztésekkel haladunk tovább az MRSZ online
adatnyilvántartó rendszerével (BackOffice), amely használatával, fejlesztésével a papíralapú
nyilvántartásaink teljes kivezetésére törekszünk.
A szövetség határozott és eltökélt szándéka az adatbázis publikus felületének információtartalommal
történő feltöltése, a sportszerető közönség, szurkolók, szülők számára az eredmények instant
megjelenítése. Az információkból a versenyek tabellái, összeállításai és egyéb adatok publikus
felületen történő összetett kivetítése a modern informatikai lehetőségek segítségével az idei szezontól
elérhetővé vált, minden korosztályos versenyünk esetén. Ez nemcsak a versenyben résztvevők
részére nyújt információkat, hanem tovább népszerűsítheti a röplabda sportágat. Az elmúlt év TAO
tapasztalatai arra a következtetésre mutatnak, hogy a sportág robbanásszerű fejlődés előtt áll. Ehhez
elengedhetetlen az az adatbank, melyből mindenki számára azonnali, pontos információkat
szolgáltathatunk a különböző állami és hírközlő szervek elvárásnak megfelelve.
Az elmúlt fél év megfeszített szövetségi háttérmunkája készítette elő ezt a merően új megjelenést és
adatszolgáltatást, melynek debütálására az elmúlt héten, az U19-es bajnoki fordulók eredményeinek
megjelenítésével került sor. (http://www.hunvolley.info)

Adminisztratív követelmények
A bajnokságokban induló sportszervezetek az online felület eredményeinek megjelenítésében az
alábbi feladatokat kell elvégezzék:
1. Az online BackOffice felületen minden csapatnak szükséges a jegyzőkönyvben szereplő
csapatösszeállítást a mérkőzés megkezdése előtt legkésőbb 1 órával rögzítenie és
tárolnia. Minden tagszervezeti e-ügyintézőknek lehetősége van további, már a rendszerben
lévő személyeket rögzíteni a csapatösszeállítások segítésére, elvégzésére. (edzők, technikai
vezetők, jegyzőkönyvvezetők). A TAO Sportágfejlesztési programokban nagy örömünkre az
edzői létszám mellett a szakembereket segítő sportmunkatársak és technikai vezetők száma
is megemelkedett, így ennek a mindenki számára fontos adminisztrációs lépésnek a
kivitelezése nem lehet akadály.
A csapatösszeállításnál a rendszer segítségükre van adott mérkőzésre játékengedéllyel
rendelkező játékosok kiválasztásában egy legördülő menü segítségével. A csapattagok
mezszámát Önöknek kell az online jegyzőkönyvbe beírni. A közreműködők kódjainál a
BackOffice rendszerben lévő személykódot kell használni. A kód azonosítja be a
közreműködő személy nevét. A játékvezetők által tárolt adatok a publikus felületen azonnal
láthatóvá válnak. Jelen kommunikációhoz mellékelten küldöm a BackOffice rendszerben
történő csapatösszeállítás megadásának segédletét, amely leírja azt is hogyan tudnak az eügyintézők további személyeket hozzárendelni a csapatösszeállításuk kezeléséhez.
Amennyiben technikai kérdés merül fel, vagy kérik segítségünket az e-ügyintézők csapathoz
rendelésében, kérjük a backoffice@hunvolley.hu email címre jelezzék.
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2. Minden hazai csapatnak, vagy tornarendszerű lebonyolítás esetén a rendező csapatnak
KÖTELEZŐ a játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenybírók részére aktív
internetkapcsolattal rendelkező (kábeles, WIFI, mobilinternet), az MRSZ BackOffice
rendszerét kezelni képes számítástechnikai eszközt (asztali számítógép, laptop, tablet
min. 10” Colos kijelzővel – mobiltelefon, a kijelző nagysága és kezelhetősége miatt nem
elfogadott) biztosítani. A játékvezetők feladata kizárólag a csapatok összeállításának
átemelése, az eredmények jegyzőkönyvből történő rögzítése és a papíralapú jegyzőkönyv
adatainak az online felülettel történő ellenőrzése, egyeztetése. A játékvezetők a
csapatösszeállításokat abban az esetben tudják átemelni a rendszerbe, ha a sportszervezet
erre kijelölt/felhatalmazott munkatársa előzetesen elvégezte feladatát.
A jegyzőkönyvvezető és a játékvezetők, valamint a sajtó és média munkatársak feladatainak
megkönnyítése érdekében a női Extraligában kötelező, más mérkőzéseken ajánlott a
számítástechnikai eszköz mellé nyomtatási lehetőség biztosítása.

Egyebek
Tájékoztatom a sportszervezeteket, hogy az MRSZ Játékvezető Testület Elnökét már informáltam
azon elvárásról, hogy a mérkőzéseken közreműködő játékvezetők a papíralapú jegyzőkönyv
megjegyzés rovatában rögzítsék, amennyiben a hazai csapat nem biztosítja a megfelelő technikai
hátteret, vagy valamely csapat nem rögzítette előre csapatösszeállítását. Természetesen a fő cél a
mérkőzések zökkenőmentes lebonyolítása, de ehhez minden közreműködőnek megfelelő
alapossággal kell ellátnia a feladatát.
A további fejlesztések során arra is figyelemmel kívánunk lenni, hogy csapataink az online felületen
megjelenített tabellákat, eredményeket meg tudják jeleníteni a saját honapjukon is. Jelenleg az
eredményeket és tabellákat mindenki meg tudja osztani a saját és/vagy a sportszervezete Facebook
oldalán. Az MRSZ BackOffice rendszer publikus felületének további arculati kialakításához
szükségünk van minden a bajnokságba benevezett sportszervezet/csapat logójának vektorgrafikus
változatára, valamint a logókból egy átméretezett 100x100 pixeles változatra is, melyeket kérünk a
backoffice@hunvolley.hu e-mail címre beküldeni.

Tisztelt Tagszervezeteink!
Ezúton kérem, hogy Önök és csapataik e-ügyintézői, edzői, sportmunkatársai, technikai vezetői
működjenek együtt a rendszer zökkenőmentes bevezetésében, valamint a jelzett, kiemelkedően
fontos adminisztratív feladatok elvégzésében.
Közreműködésüket köszönve, sportbaráti üdvözlettel,

Budapest, 2018. 09. 26.

Ludvig Zsolt
Magyar Röplabda Szövetség
Főtitkár

 1134 Budapest, Váci út 19.
¦
 www.hunvolley.hu

+36-1/300-7250 ¦  hunvolley@hunvolley.hu
¦
/magyarroplabdaszovetseg

