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Οδηγίες Επισημάνσεις Νο 4
Σας γνωρίζουμε ότι από το Σάββατο 9.3.2013 θα ισχύσει το σύστημα αυτόματης
ενημέρωσης αποτελέσματος αγώνα μέσω μηνύματος από κινητό (sms).
Οι διαιτητές με την λήξη του αγώνα θα πρέπει να στέλνουν άμεσα ένα μήνυμα από το
κινητό τους τηλέφωνο, στο νούμερο 6942561221 με συγκεκριμένη μορφή (γκόλ
γηπεδούχου, κενό, γκόλ φιλοξενούμενου).
Το σύστημα αφού ελέγξει τον αποστολέα, την ώρα και την μορφή του μηνύματος, θα
ενημερώνει αυτόματα την ιστοσελίδα epsirak.gr με το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου
αγώνα.
Παράδειγμα: εάν ο αγώνας έχει λήξει 2-1 το μήνυμα που θα αποσταλεί πρέπει να έχει
την μορφή: 2 1, το 0-0 θα είναι 0 0, το 3-4 θα είναι 3 4.
Λανθασμένα παραδείγματα έστω ότι το αποτέλεσμα είναι 0-0: 00 δεν έχει κενό, 0 0
έχει δύο κενά, 0 Ο το δεύτερο είναι όμικρον.
Για λόγους ασφαλείας υπάρχουν κάποιες δικλίδες:
1. Ο πρώτος διαιτητής (η ένας από τους βοηθούς) θα στείλει το μήνυμα μόνο από τον
αριθμό που έχει δηλώσει στον αρχιδιαιτητή (υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης δύο
αριθμών ανά διαιτητή). Αποστολή από άλλον αριθμό δεν έχει νόημα γιατί το μήνυμα
απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα.
2. Εάν το μήνυμα δεν έχει την παραπάνω μορφή απορρίπτεται αυτόματα από το
σύστημα.
3. Το χρονικό περιθώριο για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα είναι 1:15΄μετά την
κανονική έναρξη του αγώνα και κλείνει μισή ώρα μετά την προβλεπόμενη λήξη. Αυτό
σημαίνει ότι ο διαιτητής πρέπει να αρχίσει τον αγώνα στην στην προκαθορισμένη ώρα
έναρξης και με το που θα σφυρίξει για τελευταία φορά, να στείλει άμεσα το μήνυμα.
4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (π.χ. αναβολή αγώνα, διακοπή, μεγάλη
καθυστέρηση κ.τ.λ.) ο διαιτητής ενημερώνει τηλεφωνικά τον αρχιδιαιτητή και δεν στέλνει
μήνυμα.
5. Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας της υπηρεσίας όλα τα μηνύματα
καταγράφονται.
Για την Επιτροπή Διαιτησίας
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