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Belépés a VBR-be
Az MJSZ Versenybírósági Rendszere (VBR) egy online adminisztrációs felület, amely a
http://admin.mjsz.hu címen érhető el. Az oldal használatához szükséges:
•
•
•
•

asztali vagy hordozható számítógép
internetkapcsolat
böngésző szoftver (a Google Chrome legfrissebb verziója)
hozzáférési jogosultság (felhasználó azonosító és jelszó)

A felhasználó azonosítót és a belépéshez szükséges jelszót az MJSZ Versenyiroda biztosítja a
versenybírói képzést sikeresen teljesítő versenybírók számára. Amennyiben a képzés elvégzése
ellenére nem rendelkezik hozzáféréssel, az alábbi nyomtatvány kitöltésével, és ennek a
versenybirok@icehockey.hu e-mail címre történő eljuttatásával tud igényelni.
VBR regisztrációs adatlap versenybírók számára:

Adobe Acrobat
Document
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Mérkőzés kiválasztása
A rendszerbe történő sikeres bejelentkezést követően a bajnokságok felsorolását tartalmazó
kezdőoldal jelenik meg:

A bajnokság listából első lépésben ki kell választani a jegyzőkönyvezni kívánt mérkőzéshez
tartozó bajnokságot.
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Ezután láthatók az adott bajnokság kiírt mérkőzései. A lezárt jegyzőkönyvek, valamint a belépés
dátumához viszonyítva több, mint egy héttel későbbi mérkőzések nem szerepelnek a listában:

Kattintson arra a mérkőzésre, melynek jegyzőkönyvét szeretné vezetni. Ennek eredményeként
megjelenik az adott mérkőzés jegyzőkönyvének vezethető felülete:
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A főpanel bemutatása
A fejléc részen láthatók a kiválasztott mérkőzéshez tartozó adatok: a mérkőzés dátuma és
kódja, a hazai és a vendég csapat, a mérkőzés kezdete, helyszíne, a bajnokságszintje, -szakasza
és az eredmény:

Ezek alatt bal és jobb oldalon a két csapat neve helyezkedik el, melyek alatt a névsor lesz látható,
miután regisztrálta a mérkőzésre nevezett játékosok listáját:

6

A csapatnevektől beljebb a mérkőzése eredménye látható nagy számokkal:

Középen a Táblaidő felirat fölött tudja beírni a mérkőzés (például: gól vagy kiállítás) idejét,
melyet ezután tud regisztrálni:
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Ezalatt egy legördülő ablak látható, ahol azt lehet kiválasztani, hogy a mérkőzés mely
szakaszánál járunk (például: bemelegítés vagy 1. harmad):

Középen a csapatok nevei közt megjelenik egy idővonal, amikor a legördülő ablakban valamelyik
aktív játékrész (például 1. harmad) van beállítva. Itt kattintással lehet a tábla szerinti perceket
jelölni, hogy hol tart a mérkőzés. Ez az online felületen látható az érdeklődők számára.
A „Start” gombra kattintva beállítható, hogy automatikusan számolja a perceket. Ez
értelemszerűen a játékmegszakításoknál nem áll meg, tehát könnyen eshetünk abba a hibába,
hogy nem a valós idejét mutatja a játékrésznek. A „Start” gomb mellett látható egy kis négyszög,
mely mutatja, hogy az automata számláló hány másodpercnél tart. Ha „Stop” gomb után „Start”
gombot nyomunk, a rendszer újból 60-ról kezd el lefelé számolni:
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Színes jelzésekkel, a két csapat góljait, kiállításait, kapusok jégre lépéseit, időkéréseit, lövéseit
lehet regisztrálni az adott gombra való kattintással:

A színes gombok között látható egy szürke négyszög. A rendszer a „Táblaidő” alapján kiszámolja
a „Jegyzőkönyv időt”, mert az események ezzel az idővel lesznek a későbbiekben regisztrálva.
Ez akkor nagyon hasznos, amikor a tábla visszafelé méri a harmadok idejét, mert így a
jegyzőkönyvvezetőnek nem kell számolnia, hogy mennyi a jegyzőkönyv idő:
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A Táblaidő átszámítása alatt a jegyzőkönyvi adatok, összeállítások, jegyzőkönyv nyomtatása és
az eseménynapló nyomtatása (ez utóbbi abban az esetben van ott, ha készült eseménynapló
vagy sérülésregiszter) gombok van. A jegyzőkönyvi adatokat ki kell tölteni, az összeállítást és a
jegyzőkönyv nyomtatási képét, pedig a megfelelő alsó két gombra kattintással lehet elérni:

Legalul egy üzenet ablak látható, ide különleges tudnivalókat, információkat írhatnak a
versenybíróság munkatársai a jegyzőkönyvvezető számára:
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A felület nyelvének kiválasztása
A jegyzőkönyvvezetési rendszer a feladatellátás során – néhány szót leszámítva – két nyelven,
magyarul és angolul használható. A nyelvek között a fejléctől jobbra található két zászló ikon
segítségével tud választani:
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Néhány legördülő menüs szó a kiválasztott nyelvtől függetlenül, kizárólag magyarul olvasható
a rendszerben. Ezek az alábbiak:
A fő panelen
•

Kilépés = Exit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bemelegítés = Warm-up
Bemelegítés vége = Warm-up ended
1. harmad = 1st period
1. harmad vége = 1st period ended
2. harmad = 2nd period
2. harmad vége = 2nd period ended
3. harmad = 3rd period
3. harmad vége = 3rd period ended
Hosszabbítás = Overtime
Hosszabbítás vége = Overtime ended
Büntetők = Shootouts
Büntetők vége = Shootouts ended
Végeredmény = Final score

A jegyzőkönyvi adatok panelen
•
•

Előre = Forward (funkció leírása a Jegyzőkönyvi adatok címnél)
Hátra = Backward

•
•

Név = Name (funkció leírása a Kiállítás rögzítése cím alatt)
Rövidítés = Abbreviation

12

Nevezési lap nyomtatása
A mérkőzés előtt a nevezési lapokat a jegyzőkönyvvezető kinyomtatja, valamint odaadja a
csapatok képviselőinek (edző vagy csapatvezető). A nyomtatást az adott csapat nevére
kattintva lehet megtenni a VBR rendszerbe lépés és a mérkőzés kiválasztása után:

Miután rákattintott a csapat nevére, megjelenik egy új felület, ahol fent, balról a második
menüpont a nevezési lapok nyomtatása:
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Ha erre rákattint, a nevezési lap letölthető, és nyomtatható képe. Ezt a „ctrl+P”
billentyűkombinációval, a jobb sarokban megjelenő nyomtató ikonnal, vagy a jobb egérgomb
és nyomtatás menüpontra kattintással lehet kinyomtatni.
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A csapat játékosainak és hivatalos személyeinek hozzáadása
A mérkőzés előtt a csapatok nevezési lapot adnak le, mely alapján regisztrálni kell a játékosokat.
Ezt a csapat neveire kattintva lehet megtenni a VBR rendszerbe lépés és a mérkőzés kiválasztása
után:

Megjelenik egy felület, ahol az adott bajnokság mérkőzésein részt vehető játékosok névsora
szerepel bal oldalon. A nevek mellett szereplő dátum a sportorvosi igazolások érvényességét
mutatja. Amelyek pirosan vannak írva, azok már lejárt sportorvosi igazolások, ahol pedig nincs
is dátum, az a sportorvosi igazolás nem került bemutatásra az MJSZ-ben. A két utóbbi esetben
a csapat köteles a lejárt, vagy nem regisztrált sportorvosi igazolásokat a helyszínen, papír alapon
bemutatni. Ennek hiányában, az érintett játékos nem léphet jégre. A „Hozzáad” gombra
kattintva tudja beregisztrálni a megfelelő játékost az adott mérkőzésre:
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Miután a nevezési lapon szereplő játékosokat regisztrálta, ezek a játékosok megjelennek jobb
oldalon is. Ha egy mezszám kétszer szerepel a jobb oldalon, akkor ezt a rendszer pirossal jelzi:

A névre kattintva az adott személy versenyengedélye jelenik meg. Ha pedig a mezszámra, vagy
a név melletti 3 üres téglalap egyikére kattint, akkor megjelenik egy új, kis ablak. Itt módosítani
lehet a mezszámot, valamint, ha az adott személy csapatkapitány (C) vagy alkapitány (A). Ezeket
itt kell regisztrálni. Mérkőzés legjobb játékosa címet is itt lehet adminisztrálni (BP). A posztot,
hogy csatár (F), hátvéd (D), vagy kapus (GK) -e az illető, valamint, hogy hányadik sorban fog
játszani, azt is be lehet itt írni, de arra van egy másik, egyszerűbb, gyorsabb módszer is:
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A játékosok posztját és sorát úgy is be lehet írni, hogy a jobb oldali névsor alatti
csapatösszeállítást jelző részbe beírja a mezszámokat. A két legfelső karakterbe a kapusokat,
minden további sor felső két karakterébe a hátvédeket, és minden sor alsó három karakterébe
a csatárokat kell írni. A csatárokat bal szélső, center, jobb szélső elosztásban kell beírni. A
„Mentés” gombra kattintva tudja véglegesíteni az adminisztrációt. Majd látható lesz, hogy a
mentés után, a nevek mellett megjelentek a sorok és a posztok. A kapus mellett akkor lesz sor,
ha jégre lépteti azokat:
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A nevek alatt a mérkőzés hivatalos személyeit tudja regisztrálni a legördülő listából való
kiválasztással. A „Csapatvezetőt”, és a „Hivatalos személyeket” (1., 2., 3.) „VEZETÉKNÉV
Keresztnév” formátumban kell megadni. A „Mentés” gombra kattintva tudja véglegesíteni az
adminisztrációt.
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Jegyzőkönyvi adatok kitöltése
A jegyzőkönyvi adatokat a középen elhelyezkedő „Jegyzőkönyvi adatok” gombra kattintva lehet
kitölteni:

Ezután felugrik a jegyzőkönyvi adatok ablak. Ide kell beírni a játékvezetőket, vonalbítókat,
versenybírókat, orvost, videórögzítőt, szövetségi ellenőrt („VEZETÉKNÉV Keresztnév), a
mérkőzés valós kezdési idejét, mérkőzés végét, és a nézőszámot. Az időmérő óra működését is
itt kell beállítani, hogy előre vagy visszafele megy-e az óra. A jegyzőkönyvvezetése közben,
eszerint kell megadni a táblaidőt:
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A jegyzőkönyvi adatoknál lehet eseménynaplót, valamint sérülésregisztert írni, melyet az „OK”
gombra kattintással tud elmenteni. Amennyiben nincs mit írni az eseménynaplóba, és
sérülésregiszterbe, azokat üresen kell hagyni:

Ha ezek közül valamelyikbe írt valamit, a mérkőzés kezdőlapjánál, középen a jegyzőkönyv
nyomtatása alatt megjelenik az eseménynapló nyomtatása gomb is. Ezzel lehet az
eseménynaplót, és sérülésregisztert kinyomtatni.
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Összeállítások nyomtatása
Az összeállításokat a középen elhelyezkedő összeállítások gombra kattintva lehet kinyomtatni:

Erre kattintva megjelenik egy pdf fájl, melyet le lehet menteni, valamint nyomtatni is:

21

Lövésstatisztikai lap nyomtatása
A lövésstatisztikai lapot a főpanelen lévő „Lövések” gombra kattintás után lehet megnyitni:

Ezt követően megnyílik a lövés ablak, ahol felül bal oldalon megtalálható a lövésstatisztikai lap
nyomtatása gomb:
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Ezt követően megjelenik a fájl, melyet el lehet menteni, valamint ki is lehet nyomtatni:
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Játékrész választás
A főpanelen, a középen található legördülő ablakkal lehet játékrészt választani:
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Kapus bevitele, kihozatala, cseréje
A sárga középső „Kapus” gombokkal tudja a kapusokat jégre léptetni. Mielőtt erre a gombra
kattint, be kell írni a középen található Táblaidő rublikába, hogy mikor történik a
kapusbevitele/kihozatala/cseréje:

A kapus gombokra kattintva megjelenik a kapusok ki/beléptetésének, cserélésének ablaka. Itt
a mezszám kiválasztásával jégre tudja léptetni, valamint az adott mezszám másik mezszámra
való váltásávbal le tudja cserélni a kapust. A „--”kiválasztásával le tudja hozni az adott kapust a
jégről:
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Gól rögzítése
Gól esetén a Táblaidő rögzítése után kétféle lehetőség van adminisztrálni a gólt. Az egyik, hogy
középen, a gólt szerző csapat nevére kattint („VSC GÓL” vagy „DVTK GÓL”), vagy oldalt, a névsor
mellett arra a zöld „GÓL” gombra kattint, amelyik játékos a gólt szerezte:

Mindkét esetben megjelenik a „Gól” ablak. Ha a játékos melletti zöld gombra kattintott, akkor
már csak a gólpasszt kell beírni, viszont ha középen kattintott a „VSC GÓL”/„DVTK GÓL” gombra,
akkor a gólszerző játékos mezszámát is rögzíteni kell. A felső sorban kattintással zöld kitöltés
jelzi, hogy mely játékosok voltak a jégen a gólszerzés pillanatában a gólt szerző csapatból, az
alsó sorban kattintással piros kitöltés jelzi, hogy mely játékosok voltak a jégen a másik csapat
gólszerzésének pillanatában. A mezszámok alatt kattintással regisztrálni kell a gólszerzés
pillanatában lévő játékszituációt (EQ, PP1, PP2 stb.). „OK” gombra kattintva mentheti a
változásokat:
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Kiállítás rögzítése
Kiállítás esetén a Táblaidő rögzítése után kétféle lehetőség van adminisztrálni az kiállítást. Az
egyik, hogy középen azon piros gombra kattint („VSC KIÁLLÍTÁS” vagy „DVTK KIÁLLÍTÁS”), vagy
oldalt, a névsor mellett arra a piros „KIÁLLÍTÁS” gombra kattint, amelyik játékos a kiállítást
kapta:

Mindkét esetben megjelenik a kiállítás ablak. Ha a játékos melletti piros gombra kattintott,
akkor már a mezszám regisztrálva lett. Ha középen kattintott a „VSC KIÁLLÍTÁS”/„DVTK
KIÁLLÍTÁS” gombra, akkor a kiállított játékos mezszámát is rögzíteni kell. Csapatbüntetés esetén
a mezszámnál semmit nem kell kiválasztani. Büntetőlövés esetén pedig a percnél a „PS”-re kell
kattintani.
A „Perc” legördülő menüből ki kell választania, hogy hány perces kiállítást kapott az adott
játékos. A „Büntetés” menüből ki kell választania, hogy miért kapta a kiállítást az adott játékos.
A „Letölti” menüből abban az esetben kell kiválasztani mezszámot, ha helyettesítő játékos (is)
tölti büntetést. A „Kezdet” menübe a kiállítás valós kezdetét kell írni, a „Vége” menübe a kiállítás
valós végét. OK gombra kattintva mentheti a kiállítást:
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Időkérés rögzítése
A kék „VSC/ DVTK ISŐKÉRÉS” gombbal az időkérést tudja regisztrálni. Mindkét gomb használata
előtt győződjön meg róla, hogy a Táblaidő megfelelően van-e regisztrálva:

(Az időkérés gombra kattintva nem ugrik fel ablak, hanem automatikusan beírja a rendszer a
megadott időpontra a kiválasztott az időkérést.)
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Lövésstatisztika rögzítése
A mérkőzés lövéseit a szürke gombra kattintva tudja regisztrálni, mindkét csapatnak különkülön:

A kapura lövéseket személyekre, valamint csapatra is meg lehet adni, utóbbit harmadokra
bontva. Ennek a kettőnek egyeznie kell:
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Büntetők rögzítése a büntetőpárbaj során
Ha büntetőlövésekre kerül sor a mérkőzés végén, akkor fent a játékrész választásnál a
„Büntetőkre” kattintson. A büntetőlövések előtt ki kell léptetni a kapusokat, mert a
büntetőpárbaj alatt külön-külön, minden lövésnél regisztrálni kell a kapusokat:

Ezt követően a „Büntetők” ablak látható. Először ki kell választani, hogy az első büntetőlövést
végző csapatból (jelen esetben a Vasas), melyik játékos lő büntetőt, valamint, hogy a másik
csapatból melyik kapus áll a kapuban (jelen esetben DVTK). Ha a lövésből gól születik, akkor a
„Vasas SC Gól” oszlop első négyzetét ki kell pipálni. Ezután következik a másik csapat (jelen
esetben a DVTK) büntetőlövése. Ha ebből is gól születik, akkor a második sor „DVTK
Jegesmedvék Gól” négyzetét is kell kipipálni. Így kell végig vezetni, amíg a mérkőzés el nem dől.
A rendszer az állást folyamatosan vezeti automatikusan. A győztes gólt (amivel a legutolsó
gólkülönbség alakult ki) szerző játékosnál a GWS négyzetet kell kipipálni, ezzel a rendszer a gólt
automatikusan neki írja be:
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Téves rögzítések javítása
A beregisztrált eseményeket lehet módosítani, valamint törölni is. Alul minden esemény
látszódik. Ha bármelyikre rákattint, akkor az adott ablak ismét megjelennek. Így lehet
módosítást végezni. Ezek használatával például a góloknál jégen lévő játékosokat, vagy a
kiállítások végét be lehet írni később, amikor aktuálissá válik.
Az események időpontjait nem lehet módosítani. Ha az adott időt rosszul írta be, akkor az adott
eseményt törölni kell, és újra kell regisztrálni. Törölni oly módon lehet, hogy az eseménynél a
sor végén lévő törlés gombra kattint:
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Eseménynapló
A Táblaidő átszámítása alatt, a jegyzőkönyvi adatok, összeállítások, jegyzőkönyv nyomtatása és
az eseménynapló nyomtatása (ez utóbbi abban az esetben van ott, ha készült eseménynapló
vagy sérülésregiszter) gombok van:

Az eseménynapló nyomtatása gombra kattintva megjelenik egy nyomtatható fájl az
eseménynaplóról, és a sérülésregiszterről:
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Jegyzőkönyv nyomtatása
A Táblaidő átszámítása alatt, a jegyzőkönyvi adatok, összeállítások, jegyzőkönyv nyomtatása és
az eseménynapló nyomtatása gombok van. A jegyzőkönyv nyomtatása gombra kattintva
megjelenik a jegyzőkönyv nyomtatható képe:

A nyomtatható verzión alul, a rendszer automatikusan kipipálja az eseménynapló, valamint a
sérülésregiszter négyzetet, ha készültek:
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Jegyzőkönyv lezárása
Ha mindent rendben talál, akkor a játékrész választásnál a kattintson a végeredményre. Ezután
a jegyzőkönyv már nem szerkeszthető, újra megnyitni nem lehet. Ezelőtt mindenképpen
nyomtassa ki a szükséges dokumentumokat (például sérülésregiszter, vagy jegyzőkönyv), mivel
a lezárást követően erre sincs már lehetőség.
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Helpdesk
Ha bármi kérdése merül fel, hibát észlel a rendszerben, vagy fejlesztési ötlete van, keressen
minket a versenybirok@icehockey.hu e-mail címen.
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