Skráning í gagnagrunn KSÍ

Skráning á ksi.is

Skráning með SMS-skeyti

Leiðbeiningar
Úrslit leikja - Leikskýrslur

w w w .ksi.is
Skráningar í gagnagrunn - Vefur KSÍ
Félögum ber að skrá úrslit heimaleikja og leikskýrslur í gagnagrunn KSÍ í gegnum heimasíðu sambandsins. Það er von KSÍ að
félögin verði samtaka í því að skrá úrslit leikja um leið og þeim er lokið svo að hreyfingin og almenningur eigi auðveldara með
að fylgjast með stöðu í einstökum mótum.
Öll félög hafa fengið notandanafn og lykilorð til að skráning geti farið fram. Í lagi er að úthluta fleiri en einum aðila innan
félagsins sömu aðgangsorðum svo að innskráningin dreifist á fleiri aðila. Slíkt skal þó gert með ábyrgum hætti svo ekki þurfi að
loka á aðgang félagsins.

Reglur um skráningu samkvæmt Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót
2. 3.
LEIKSKÝRSLA
Félögum ber skylda til að skrá upplýsingar á leikskýrslum í heimaleikjum sínum í gagnagrunn KSÍ sem hér greinir:
a) Úrslit leiks skulu skráð strax að leik loknum.
b) Allar upplýsingar á leikskýrslu í meistaraflokki skulu skráðar innan 2. klst. frá því að leik lýkur.
c) Í keppni 11 manna liða (öðrum en mfl.) skal skrá upplýsingar á leikskýrslu innan sólahrings frá því að leik lýkur.
4. 4.
SEKTIR
Vanræksla á skráningu úrslita í gagnagrunn KSÍ varðar sektum, kr. 100 kr. á leik. Vanræksla á skráningu upplýsinga á
leikskýrslu í gagnagrunn KSÍ varðar dagsektum, kr. 55 á dag.
----------------

Upplýsingar sem þarf að skrá á leikskýrslu
Leikir í 7 manna bolta
1) Úrslit
2) Dómari leiksins
3) Ekki skrá áminningar og brottvísanir
4) Ekki er nauðsynlegt að skrá leikmenn og liðsstjórn
5) Minnt er á að þrátt fyrir þetta er nauðsynlegt að faxa tilkynningu um úrslit til KSÍ
Leikir í 11 manna bolta - Aðrir flokkar en meistaraflokkur
1) Úrslit/Hálfleikstölur/Mörk í framlengingu/Mörk í vítaspyrnukeppni
2) Dómarar leiksins
3) Áminningar og brottvísanir
4) Ekki er nauðsynlegt að skrá leikmenn og liðsstjórn
5) Heimalið er ábyrgt fyrir því að senda frumrit af leikskýrslu til KSÍ
Leikir í meistaraflokki
1) Úrslit/Hálfleikstölur/Mörk í framlengingu/Mörk í vítaspyrnukeppni
2) Dómarar leiksins
3) Leikmenn (byrjunarlið og varamenn)
4) Liðsstjórn
5) Áminningar og brottvísanir
6) Markaskorarar
7) Skiptingar
8) Minnt er á að þegar dómari er ekki frá KSÍ þarf heimalið að senda frumrit af leikskýrslu til KSÍ

SMS- skráning
Skráningar í gagnagrunn

SMS skeyti

Almennt um SMS-skráningu
SMS-skráning er aðferð sem hönnuð hefur verið til að gera aðildarfélögum KSÍ auðveldara með
að koma úrslitum leikja á vef KSÍ. Strax að leik loknum er sent SMS-skeyti með úrslitum leiks.
Með þessari aðferð ættu úrslit leikja að berast fljótt á heimasíðu KSÍ og knattspyrnuáhugafólki
þannig gert auðveldara um vik að fylgjast með úrslitum leikja.

Reglur um skráningu
Einungis er hægt að senda úrslit leikja sem eru samdægurs.
Ætlast er til þess að forráðamenn (t.d. þjálfarar og liðsstjórar) heimaliðs sendi úrslit leiks
strax að leik loknum.
Í meistaraflokkum skal senda stöðu leiks í hvert sinn þegar mark er skorað.
Í yngri flokkum er nægilegt að senda úrslit leiks að leik loknum.
Úrslit leikja eru send í símanúmerið 1900.

Hverjir geta sent inn úrslit?
Sími sem sent er úr þarf að vera skráður SMS-notandi hjá KSÍ.
Til þess að vera SMS-notandi hjá KSÍ þurfa aðildarfélög KSÍ að senda upplýsingar um
viðkomandi á netfangið: birkir@ksi.is. Nauðsynlegar upplýsingar eru: Nafn, kennitala,
símanúmer og félag.
Ætlast er til þess að félög skrái þjálfara, liðsstjóra, stjórnarmenn og hugsanlega
áhugasama einstaklinga innan félagsins sem notendur.
Einungis er hægt að senda úrslit leikja hjá viðkomandi félagi (heima og úti).
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Innskráning
Smella á hnappinn Séraðgerðir og skrá inn notandanafn og lykilorð.

Skráning úrslita
Ef þú ætlar einungis að
skrá úrslit leiks en ekki
leikskýrsluna, þá er
eftirfarandi gert:
1) Innskráning
2) Velja úrslit/
leikskýrsla
3) Skrá inn úrslit, velja
Leik lokið og smella á
Uppfæra. Þar er
einnig hægt að velja
Leikur í gangi.
Þetta býður upp á þann
möguleika að uppfæra
stöðu leikja meðan þeir
eru í gangi.

Skráning leikskýrslu
Styðjist eingöngu við afrit af leikskýrslu sem undirrituð hefur verið af dómara leiksins.
Skráning leikskýrslu er
gerð í nokkrum
afmörkuðum hlutum:
1)
Innskráning
2)
Velja úrslit/
leikskýrsla
3)
Velja S fyrir framan
viðkomandi leik

4)
Frumstilling liðs
Ef leikmenn hafa verið
skráðir áður á
leikskýrslu í viðkomandi
móti koma þeir fram
núna og hægt er að
velja þá með því að
setja treyjunúmer þeirra
í viðeigandi reiti.

Nánari leiðbeiningar má
sjá með því að smella á
Hjálp ofarlega á
síðunni.
Þá birtist gluggi eins og
þessi hér til hliðar með
nánari leiðbeiningum.
Valmöguleikann Hjálp
er að finna á öllum
skráningar-síðunum.

5)
Uppsetning á liði og
frágangur
a. Hér skal skrá þá
leikmenn sem ekki
koma fram á síðunni
Frumstilling liðs. Það
er gert með því að slá
inn kennitölur
leikmanna.
b. Einnig skal skrá inn
liðsstjórn. Það er gert
með því að skrá inn
kennitölur eða með því
að opna valgluggann
Liðsmenn og afrita
kennitölu viðkomandi
yfir í viðeigandi reiti.
Velja þarf hlutverk á
liðsstjórn úr felliglugga.
c. Skrá inn dómara. Það
er gert með því að slá
inn kennitölur.
d. Skrá fyrirliða. Það er
gert með því að haka í
reitinn (F) fyrir framan
viðkomandi leikmann.
e. Skrá markvörð og
varamarkvörð. Það er
gert með því að haka í
reitinn (M) fyrir framan
viðkomandi leikmann.
6)
Uppfæra - Mælt er með því að uppfært sé reglulega meðan á skráningu stendur.
a. Þegar skýrslan er uppfærð getur þurft að staðfesta félag leikmanns samkvæmt leiðbeiningum ef hann er ekki til í
gagnagrunni KSÍ. b. Einnig getur þurft að staðfesta dómara og/eða liðsstjórn á leikinn samkvæmt leiðbeiningum.
7)
Skrá atburði Til þess
að skrá atburð í leiknum
þarf að skrá fjögur
atriði.
Þessi atriði eru:
Tegund atburðar
Mínúta
Félag
Númer leikmanns
Athugið! Sjálfsmark
leikmanns er skráð á
viðkomandi leikmann og
félag hans.
Ef villa kemur í ljós við
skráningu atburða má
smella á mínus-merkið
(÷) til að eyða
færslunni.

8)
Skrá úrslit
Hér skal skrá úrslit
leiksins, hálfleiks-stöðu
og fleira, auk fjölda
áhorfenda þar sem við
á.

9)
Yfirlestur og
staðfesting
Í lokin þarf að lesa yfir
leikskýrsluna og
staðfesta hana.
Ef leiðrétta þarf
skýrsluna er farið til
baka á viðkomandi síðu
og leiðrétt þar.

Vandamál við skráningu
1)
2)
3)
4)

Hjálp takkinn geymir nánari leiðbeiningar um skráningu á hverri síðu fyrir sig.
Allir leikmenn skráðir í byrjunarlið. Ef varamenn hafa óvart verið settir í byrjunarlið og það uppgötvast ekki
á fyrstu síðu, þarf að lagfæra það á síðu 1/4 (uppsetning á liði og frágangur).
Röng kennitala slegin inn. Þegar það er gert birtist viðkomandi leikmaður/ liðsstjóri ekki þegar síðan er
uppfærð. Þá þarf að finna rétta kennitölu t.d. úr þjóðskrá.
Ef upp koma vandamál við skráningu skal hafa samband við starfsfólk KSÍ eða senda tölvupóst á
ksi@ksi.is.
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Aðferð við skráningu
Senda skal texta í símanúmerið 1900 sem byggir á eftirfarandi:
Ksi(bil)flokkur/lið(bil)kyn(bil)heimalið(bil)útilið(bil)mörk í leik(bil)tákn fyrir stöðu leiks
1. Flokkur/Lið
Notast er við tvo stafi þar sem fyrri stafurinn taknar flokkinn en síðari táknar liðið sem leikur. 5b
þýðir þá 5. flokkur B-lið. Listi yfir SMS-heiti flokks eru aftar í leiðbeiningunum.
2. Kyn
Karlar = ka
Konur = kv
3. SMS-heiti liða
Til að auðvelda skráningu er notast við sérstakt sms-heiti liða. Sms-heitið byggir að mestu leyti á
þremur fyrstu stöfum liðanna. Einnig er í sumum tilfellum notast við allt að fimm stafi. Listi yfir
sms-heitin eru hér að neðan.
4. Mörk í leik
Mörk í leik eru skráð með bandstriki á milli, án bils. Dæmi: 2-2
5. Tákn fyrir stöðu leiks
s = Staða ( leikur í gangi birtist á vefnum)
u = Úrslit (Leik lokið)

Aðferð til einföldunar
Þegar skeyti hefur verið sent einu sinni þá er til einföldunar hægt að nota það aftur þegar senda
þarf nýtt skeyti og minnkað þannig það sem skrifa þarf í nýja skeytið. Þá er eldra skeytið fundið
og því breytt og það áframsent (forward) í 1900.

Nokkur dæmi um skráningu
Dæmi 1
ksi m kv gri ska 2-2 s
(Mfl.kvenna Grindavík Skallagrímur 2-2 Staða í leik)
Dæmi 3
ksi 4b kv tror2 fjo3 2-2 u
(4. flokkur B-lið kvenna Þróttur R2 Fjölnir3 2-2 Úrslit leiks)

Dæmi 2
ksi 23 ka gri ska 2-2 u
(U23 karla Grindavík Skallagrímur 2-2 Úrslit leiks)
Dæmi 4
ksi 37 kv ein sin 2-2 u
(3. flokkur 7 manna kvenna Einherji Sindri 2-2 Úrslit leiks)

Listi yfir SMS-heiti flokks/liðs
Heiti flokks
Meistaraflokkur
U23 flokkur
2. flokkur
2. flokkur B-lið
2. flokkur 7 manna
3. flokkur A-lið
3. flokkur B-lið
3. flokkur 7 manna
4. flokkur A-lið
4. flokkur B-lið
4. flokkur C-lið
4. flokkur 7 manna

SMS-heiti flokks
m
23
2
2b
27
3
3b
37
4a
4b
4c
47

Heiti flokks
5. flokkur A-lið
5. flokkur B-lið
5. flokkur C-lið
5. flokkur D-lið
6. flokkur A-lið
6. flokkur B-lið
6. flokkur C-lið
6. flokkur D-lið
7. flokkur A-lið
7. flokkur B-lið
7. flokkur C-lið
7. flokkur D-lið

SMS-heiti flokks
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
6d
7a
7b
7c
7d

Listi fyrir SMS-heiti félaga
Félag

SMS- heiti
félags

Félag

SMS-heiti
félags

Félag

SMS- heiti
félags

Afríka

afr

HK

hk

Reynir Á

reya

Afturelding

aft

HK 2

hk2

Reynir S.

reys

Augnablik

aug

HK/Víkingur

hkvi

Samherjar

sam

Austri

aus

Hrunamenn

hru

Selfoss

sel

Austri/Valur

auva

HSH

hsh

Selfoss/Hamar

seha

Álftanes

alf

Huginn

hug

Selfoss/Hamar/Ægir

sha

Árborg

arb

Huginn/Höttur

huho

Sindri

sin

BÍ

bi

Hvíti riddarinn

hvi

Sindri 1

sin1

BÍ/Bolungarvík

bibo

Hvöt

hvo

Sindri 2

sin2

Boltaf. Húsavíkur

bh

Hvöt/Tindastóll

hvti

Skallagrímur

ska

Boltaf. Norðfj.

bn

Hörður

hor

Snæfell

snæ

Bolungarvík

bol

Höttur

hot

Snörtur

sno

Breiðablik

bre

Höttur 2

hot2

Spyrnir

spy

Breiðablik 1

bre1

Höttur/Huginn

hohu

Stjarnan

stj

Breiðablik 2

bre2

ÍA

ia

Stjarnan 1

stj1

Breiðablik 3

bre3

ÍA 1

ia1

Stjarnan 2

stj2

Dalvík

dal

ÍA 2

ia2

Tindastóll

tin

Deiglan

dei

ÍBV

ibv

Tindastóll/Hvöt

tihv

Drangur

dra

ÍH

ih

Tindastóll/Smári

tism

Einherji

ein

ÍR

ir

Tunglið

tun

Elliði

ell

ÍR 1

ir1

UÍA

uia

FH

fh

ÍR 2

ir2

UMFH

umfh

FH 1

fh1

KA

ka

Valur

val

FH 2

fh2

KA 2

ka2

Valur 1

val1

Fjarðabyggð

fja

KE

ke

Valur 2

val2

Fjölnir

fjo

Keflavík

kef

Valur Reyðarf.

valr

Fjölnir 1

fjo1

Keflavík/Njarðv

kenj

Víðir

vid

Fjölnir 2

fjo2

KFR

kfr

Víðir/Reynir

vire

Fjölnir 3

fjo3

KFR/Ægir

kfæg

Vík Ó/Reynir H

vikor

Fjölnir 4

fjo4

KFS

kfs

Víkingur Ó.

viko

Fram

fra

Kormákur

kor

Víkingur R.

vikr

Fram 1

fra1

KR

kr

Víkingur R. 1

vikr1

Fram 2

fra2

KR 1

kr1

Víkingur R. 2

vikr2

Freyr

fre

KR 2

kr2

Völsungur

vol

Fylkir

fyl

KR 3

kr3

Ýmir

ymi

Fylkir 1

fyl1

KS

ks

Þór

tor

Fylkir 2

fyl2

KV

kv

Þór 2

tor2

Fylkir 3

fyl3

Leiftur

lei

Þór/KA/KS

torkk

Geisli

gei

Leiftur/Dalvík

leda

Þróttur N.

tron

GG

gg

Leiftur/Dalvík/Reynir

ldr

Þróttur R.

tror

GKS

gks

Leiknir F.

leif

Þróttur R. 1

tror1

Grindavík

gri

Leiknir R.

leir

Þróttur R. 2

tror2

Grótta

gro

Leiknir/Súla/Hrafnkell

lsh

Þróttur R. 3

tror3

Grundarfj/Snæfell

grsn

Magni

mag

Þróttur V.

trov

Grundarfjörður

gru

Neisti D.

neid

Ægir

ægi

Hamar

ham

Neisti H.

neih

Hamar/Selfoss

hase

Njarðvík

nja

Haukar

hau

Númi

num

