PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

versio 1.32 (14.9.2018)

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ

3

2. ENNEN OTTELUN ALKUA
•

Kirjautuminen

3

•

Aloitusnäkymä ja kokoonpanot

4

•

Pelaajien vaihtaminen

6

•

Maali

7

•

Rangaistukset

8

•

”Poista”-toiminto

9

3. TILASTOINTI

4. ASETUKSET
•

Etusivu

10

•

Peliajat

11

•

Peliajat (yhteenveto)

12

•

+/- tilastot

13

1. YLEISTÄ
Peliaikatilastointiin käytettävä ohjelma on selainpohjainen Java-sovellus, joten tietokoneessa pitää olla asennettuna Javaohjelmistoalusta. Ohjeet tähän löydät osoitteesta:
http://www.finhockey.fi/tulospalvelu/tulospalvelun_ohjeet/
Käytä tilastointiin aina joko Firefox- tai Chrome-selainta.

2. ENNEN OTTELUN ALKUA
Kirjautuminen peliaikojen tilastointiin tapahtuu palvelusivustolla
http://www.finhockey.fi/palvelut/palvelusivusto
Sisään kirjaudutaan joukkuesivustolle joukkueen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Valitse vasemmalta valikosta: ”Päivän ottelun kokoonpano ja tilastointi” ja sen jälkeen keskeltä pudotusvalikosta oikea
sarja. Alle ilmestyy joukkueen pelit ja ottelupäivän kohdasta löytyy napit ”Kokoonpano”, ”Tilastointi”, ”Laukaisukartta”,
”Peliaika K”, ”Peliaika V” sekä PDF-pelaajalistat molemmista joukkueista. Valitse joukkue kumpaa aiot tilastoida.

Hyväksy mahdolliset tietoturvailmoitukset.
Kirjaudu ohjelmaan syöttämällä yhteystietosi. Puhelinnumeroa tarvitaan käyttäjän tavoittamiseksi ottelun aikana. Pidä siis
myös puhelimesi auki. Klikkaa lopuksi ”Kirjaudu”.

3. TILASTOINTI
Aloitusnäkymä on tällainen:

Otteluun syötetyt kokoonpanot näkyvät ketjuittain. Aloita ottelu painamalla ylhäältä kyseistä nappia. 1kentäksi merkitty kenttä tulee oletuksena kentällä olevaksi, kuten myös aloittava mv.
Tarkasta ennen erän aloittamista kokoonpanot avaamalla ”Asetukset”, jolloin näkymään tulee molempien
joukkueiden pelaajalista. Jos huomaat virheitä, ilmoita kirjurille, joka selvittää virheellisen tiedon.
Peliaikatilastoija ei muuta palvelusivustolla olevia joukkueen kokoonpanoja, vaan se on ainoastaan TiTukäyttäjän vastuulla.

Kokoonpanot voi päivittää kyseisestä napista milloin tahansa muutoksen jälkeen.
Sulje Asetus-ruutu ja aloita ensimmäinen erä, jolloin kello aktivoituu käyttöön. 1-kenttä on oletuksena kentällä ja aloittava
maalivahti.

Kentällä olevat pelaajat näet mustalla nuolella merkityissä ruuduissa. Maalivahti on merkitty punaisella nuolella. Valitse
pelaajat kentälle joko yksittäin, hyökkäysketjuina tai puolustajaparina valitsemalla haluamasi ja klikkaamalla vastaavaa
kohtaa kentälle tulevaksi. Siis valitse esim. ”Ketju 2” ja paina kenttäruudussa kohtaa ”Ketju”, niin pelaajat vaihtuvat. Sama
pareissa. Yksitellen valitse kentälle tuleva pelaaja ja valitse kentälle poistulleen paikalle. Jos maalivahti tulee vaihtoon
(SR/IM-tilanne), niin valitse korvaava pelaaja maalivahdin tilalle. Maalivahdin palatessa takaisin, hänet voi sijoittaa
ainoastaan punaisen nuolen osoittamaan paikkaan. Kenttäpelaajien paikat (hyökkääjä/puolustaja) ovat vapaasti
valittavissa.
Voit tehdä lisäkenttiä (esim. YV-AV) omaan käyttöösi (ketjut 5-7 ja pari 5-7).

MAALI: Jos tulee maali, paina alhaalta maalinappia, jolloin aukeaa seuraava näkymä:

Valitse maalin tehnyt joukkue ja tarkasta kentällä olleet pelaajat. Korjaa tarvittaessa ja paina ”tallenna”.
Jos on kyseessä ollut RL-maali, niin rastita ruutu, jolloin maali tallentuu ilman plus-miinustietoa. TiTu hoitaa pluspisteen
tilastointiin ja mv-tiedot RL-maalista. Peliajan seuraaja tilastoi ainoastaan pelisekunteja ja rangaistuslaukauksen aikana
kello ei käy.

RANGAISTUS: Jos tuomitaan kentällä olevaan pelaajamäärään vaikuttavia rangaistuksia omalle joukkueelle, valitse pelaaja
ketjusta, parista tai kokoonpanolistalta ja paina ”Jäähy”, jolloin aukeaa näkymä, jossa rangaistu pelaaja on valmiiksi:

Valitse rangaistuksen pituus (2, 2+2 tai 5 min).
VAIN KELLOON TULEVAT RANGAISTUKSET MERKITÄÄN. Ei siis kumoutuvia tai 10/20 min rangaistuksia.
Rangaistus merkitään ohjelmaan aina kärsijän mukaan, eli esim. maalivahdin rangaistuksen kärsijä merkitään. TiTu hoitaa
varsinaista rangaistusten tilastointia, tässä on kyse kentällä olevien pelaajien oikea-aikaisesta peliajan hallinnasta.
Ohjelma ottaa rangaistuksen tallennuksen yhteydessä pois käytöstä yhden pelipaikan (vasemmalta alkaen), joten väärää
määrää pelaajia ei saa kentälle. Tämän vuoksi ketjuvalinnalla saa kentälle vain vastaaviin pelipaikkoihin merkityt henkilöt,
joten on suotavaa valita hyökkääjäpelaajat yksittäin kentälle alivoiman aikana.
Rangaistusajan täytyttyä kentälle tulee kärsijä automaattisesti.
Jos teit virheen tallentaessasi rangaistusta, niin voit editoida rangaistusta klikkaamalla sitä, jolloin aukeaa:

Tässä voit muuttaa tallentamia tietoja, tai poistaa koko rangaistuksen.
Ylivoimamaalin tullessa käy tarvittaessa (2/2+2) päättämässä rangaistus painamalla ”Vapauta”, jolloin joko pelaaja palaa
peliin ja ohjelma vapauttaa pelipaikan käyttöön tai ohjelma muokkaa toisen rangaistuksen ajat oikeaksi

”Poista”-nappi:
Kun alkaa jatkoaika (pelataan 4 - 4 tai 3 - 3), niin klikkaa ”poista”-nappia, jolloin pelinumerot muuttuvat punaisiksi:

Tämän jälkeen klikkaa kenttäruudun vasenta ruutua (esimerkissä siinä on nro 72), jolloin ruutu tyhjenee ja poistuu
käytöstä, ettei jatkoajalla ole liikaa pelaajia vahingossa kentällä. Vastaavasti myös 3 – 3 –tilanteessa poista myös
keskushyökkääjä samalla tavalla. Jos vastustajan rangaistusten takia oma joukkue saa pelata viidellä kolmea vastaan, niin
pelaajan voi silloin lisätä siihen ja pelitilanteen mukaisesti sitten uudelleen poistaa.
HUOM: Älä käytä jatkoajalla ketjuvalintaa hyökkääjille, sillä se lisää kentälle aina koko ketjun, jolloin kentällä olisi siis
viisi kenttäpelaajaa + maalivahti
Jos pelaaja loukkaantuu tai saa 10 minuutin käytösrangaistuksen, niin valitse ”Poista” ja valitse kyseinen pelaaja joko
ketjuista tai pareista, jolloin pelaaja poistuu kentältä (jos oli kyseisellä hetkellä) ja valittavista. Pelaaja poistuu samalla
myös itse tehdyistä ketjuista/pareista.
Jos pelaaja saa 20/5+20/OR, eli poistetaan kokonaan ottelusta, niin valitse ”Poista” ja klikkaa pelaajan numeroa
”Kokoonpanot”-riviltä, jolloin pelaaja poistuu kokonaan ruudulta. Jos vahingossa poistat väärän pelaajan, käy
päivittämässä kokoonpano uudelleen ”Asetukset”-sivulta, jolloin pelaaja palaa kokoonpanoon (katso kohta ”4. Asetukset”)

4. ASETUKSET
Klikkaamalla ohjelman oikeasta ylänurkasta ”Asetukset”-nappia, avautuu seuraava näkymä:

Täällä voit päivittää ohjelmaan kokoonpanoihin tehdyt muutokset painamalla ”Päivitä kokoonpanot”. Näet tältä sivulta
myös muut ottelun tilastoijien tiedot ja voit vaihtaa omat tiedot, jos on virheitä.
Ylhäällä on välilehdet ”Asetukset” (tämä näkymä), ”Peliajat”, ”Peliajat (Yhteenveto)” ja ”+/- tilastot”

PELIAJAT

Tällä sivulla voit muokata tietoja joko lisäämällä, poistamalla tai muuttamalla olemassa olevia vaihtoja.

PELIAJAT (YHTEENVETO)

Tällä välilehdellä on pelaajien vaihtojen yhteenveto, eli edellisen sivun yksittäiset vaihdot laskettuna erittäin yhteen sekä
koko ottelun yhteenveto.

TÄMÄ ON VIKATILANTEESSA KAIKKEIN TÄRKEINTÄ TIETOA.
JOS PALVELINYHTEYTTÄ EI SYYSTÄ TAI TOISESTA SAADA TIETOKONEESSA TOIMIMAAN, NIIN TÄMÄN SIVUN TIEDOT
TULEE SAATTAA TULOSPALVELUN TIETOON. OTA SIINÄ TAPAUKSESSA TÄSTÄ KUVARUUTUKAAPPAUS (jos pelataan
enemmän kuin ruudulla näkyvät neljä erää, niin muista ottaa tiedot talteen myös jatkoerien osalta) ja TAI SELKEÄ
VALOKUVA PUHELIMELLA JA LÄHETÄ TIEDOT OSOITTEESEEN:

tulospalvelu@finhockey.fi

+/- tilastot

Voit tarkistaa ja korjata plusmiinuksien tallennukset ja mahdolliset puutteet.
Muokkaaminen tapahtuu seuraavasti:

