
Інструкція  для статистиків у разі призупинення (перенесення гри) та її 

поновлення 

 

І. Дії під час призупинення та / або перенесення гри 

 

1. Під час проведення гри при потребі покинути робоче місце статистикам необхідно 

закінчення введення статистичних даних, які відбулися до зупинки в грі. 

2. Звірити рахунок, дані про набрані очки, фоли з табло та офіційним протоколом. 

3. Зробити фото екрану ноутбука, разом з “Action log” 

4. Натиснути “Game message” та вибрати “Venue issue” 

 
5. Зробити Експорт гри ( НЕ ФІНАЛІЗУВАТИ). 

6. Роздрукувати статистичний протокол на даний момент гри та зберегти його в пдф-

форматі (Boxscore) на ноутбуці. 

7. Зберегти Play-by-play в pdf форматі. 

8. Відправити на пошту fbu.stats@gmail.com три файли: експортований файл, Boxscore 

та Play-by-play 

9. Написати повідомлення в месенджер (Viber, Telegram або ін.) Відповідальному за 

статистику ФБУ про переривання гри та надіслати фото  екрану ноутбука на час зупинки 

гри. 

10. Роздрукований статистичний протокол з написаними прізвищами статистиків на 

зворотній стороні віддати старшому арбітру. 

 

 

ІІ. Дії під час відновлення перерваної гри: 

 

Якщо гра продовжується в той же ігровий день, в який була перервана –  гру 

необхідно продовжити як після звичайної зупинки в грі. 
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Якщо гра продовжується в інший ігровий день, в який була перервана на тому ж 

ноутбуці –  необхідно знайти гру в існуючих іграх Existing Games в програмі та 

продовжити. 

  
 

Якщо гра продовжується в інший ігровий день, в який була перервана на іншому 

ноутбуці –  необхідно попередньо зв’язатися з Відповідальним за статистику ФБУ для 

отримання відповідних файлів та інструкцій для продовження гри. 

 

При відновленні гри в інший день та/або на іншому ноутбуці необхідно  отримати 

технічні заявки від команд, звірити склади команд та номери гравців з статистичним 

протоколом перерваної гри. Додавання гравців, що не приймали участь у перерваній грі, 

не дозволяється. Якщо номер гравця в перерваній грі відрізняється то змінювати їх 

можна лише з дозволу старшого арбітру та при узгоджені з секретарем. 

 

 

 

 

 


