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Dne 4. června rozhodl výkonný výbor KFS o zapojení se do projektu Regionální fotbal live.
Přetiskujeme materiál uveřejněný ve Fotbalu v kraji.

Krajský přebor v přímém přenosu? Možná již od srpna 2012!

Do krajů vstupuje ambiciózní projekt Public Football „Regionální fotbal live“

V úterý 22. května se v Hradci Králové setkali zástupci Královéhradeckého KFS s představiteli
projektu „Regionální fotbal live“. Tento celorepublikový projekt podporovaný předsedou FAČR
Miroslavem Peltou přináší do krajů živé internetové vysílání utkáních krajského přeboru mužů.
Ale možností je do budoucnosti, zdá se, více.

Připojí se všechny kraje
Libor Zajíček, ředitel společnosti PUBLIC FOOTBALL, marketingové agentury FAČR, nastínil v
úvodu setkání základní myšlenky projektu: „Základním stavebním kamenem projektu je živý
přenos všech utkání krajského přeboru mužů. Díky internetovému přenosu lze zápasy sledovat
na počítačích, tabletech i chytrých mobilních telefonech. Navíc mají diváci přístup do databáze
všech odehraných zápasů a mohou libovolný zápas sledovat kdykoliv ze záznamu. V
současnosti již funguje vysílání ve dvou krajích, Pražském a Libereckém, ale od sezóny
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2012/2013 chceme začít natáčet ve všech krajích.“

Technické parametry
Otázka, která se po úvodním představení projektu ihned nabízí – Co přenosy budou obnášet
pro kraj a zejména pro kluby? S technickými parametry seznámil přítomné pan Belák ze
společnosti TVCOM
, která podobná vysílání zajišťuje již například pro basketbalisty, volejbalisty, hokejisty nebo
florbalisty.
„Jelikož ve vašem kraji již delší dobu funguje povinnost natáčení zápasů, je v každém oddíle
osoba pověřená natáčením, což je na rozjezd výborné. V tuto chvíli je pro klub nejdůležitější
zajištění připojení k internetu, aby se dalo vysílat online. V rámci projektu klubu dojde k
zapůjčení kamery a stativu a samozřejmě provedeme zaškolení kameramanů. Na zápasy se
bude moci dostat přes naše stránky www.TVCOM.cz nebo přes stránky krajského fotbalového
svazu.“

A právě přípojení k internetu může být pro některé kluby problém, uvědomuje si i předseda
KFS Václav Andrejs
.
„Nechci předbíhat rozhodnutí výkonného výboru ohledně účasti na projektu, ale je jasné, že
pokud se do toho pustíme, bude nutné zjistit rychle situaci s připojením v jednotlivých klubech.
Již jsme na tom začali pracovat. Na výkonném výboru bychom se pak určitě také zabývali
otázkou finanční podpory klubů při zajištění přímých přenosů.“

ŘEČ ČÍSEL
Pokud se na projekt „Regionální fotbal live“ budeme dívat v řeči čísel, pak ty praví, že FAČR
investuje v roce 2012 do startu nultého ročníku částku několika milionů korun, aby náklady pro
kraje a kluby byly minimální. Pokud se bude vysílat ve všech krajích, tak během jednoho
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víkendu proběhne asi 110 přímých přenosů a celková sledovanost se očekává v desítkách tisíc
diváků.

Jaká je praxe?
Dva kraje již mají s vysíláním zkušenosti, pojďme se tedy podívat, jak vše funguje v praxi.
Průvodcem nám bude Libor Zajiček (LZ) z PUBLIC FOOTBALL: „Dvouletá zkušenost z
Liberecka a roční z Prahy je taková, že online přenosy jsou zajímavé v momentě bojů o postup
či sestup. Většina zápasů je ale navštěvovaná následovně, kdy se sejdou chlapi v hospodě a
pouští si, jaký kdo dal pěkný gól nebo netrefil prázdnou branku. Obsluha záznamu je velice
jednoduchá, protože zápas se dá posouvat po minutách a nechybí ani ukazatel skóre.
Zkušenosti říkají, že se po zápase užije více legrace než při přímém přenosu, protože akteří
utkání, tedy hráči, funkcionáři a diváci jsou většinou přítomni přímo na hřišti.“

S jídlem roste chuť
LZ: „Další poznatek z praxe je ten, že kluby brzy začnou řešit, jak je možné, že soupeř má ze
svých utkání lepší záběry než my. Není neobvyklé, že kameramani mezi sebou soutěží o lepší
záběry. Utkání pak mohou být doplněny například pozápasovými rozhovory s hráči a trenéry,
záleží jen na aktivitě a šikovnosti klubů.“

U mužů to nekončí, ale začíná
Zatím jsme se bavili pouze o natáčení nejvyšší krajské soutěže mužů, ale tím projekt paradoxně
jen začíná…

LZ: „Klub od nás dostane zapůjčenu kameru a stativ a je jen na něm, jak tuto techniku dále
využije. Kromě povinného natáčení KP mužů si může natáčet libovolné další soutěže svých
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mužstev, tedy například přípravky, žáky, dorosty, turnaje a podobně, prostě vše, co je pro klub
zajímavé. A zase jeden příklad za všechny. Jednoho natáčeného nejmenovaného žákovského
turnaje se zúčastnil brankář Petr Čech a následně měl turnaj na internetu 20 tisíc návštěv. Jak
říkám, záleží jen na klubech a jejich dalším využití dodané techniky.“

Jak to bude s partnery?
Pokud se projekt podaří rozjet celorepublikově, lze předpokládat, že přístupy se v součtu všech
krajů budou pohybovat v desetitisících, možná statisících, a to jsou zajímavá čísla pro případné
partnery.

LZ: „Naším cílem je získat co nejvíce klubů, protože projekt je založený na masovosti a pak je
zajímavý i pro partnery FAČR. Samozřejmě počítáme s tím, že určitý prostor by dostali i
partneři KFS a oddílů. V jakém poměru to bude, v tuto chvíli nedokážu říci, ale vše bude
předmětem marketingové smlouvy s KFS. Máme představu, že každý KFS by pověřil jednoho
člověka, který by s námi řešil tyto marketingové otázky a jednoho, který by zajišťoval projekt po
technické stránce.“

Na pomoc regulérnosti soutěží
Na samotný závěr zmiňme ještě jeden nezanedbatelný fakt, a to pomoc online vysílání při řízení
soutěže.

LZ: „Tím, že je přímý přenos zaznamenáván rovnou na www.TVCOM.cz, již do něj nejde
vstupovat či ho nějak dále upravovat a měnit. Nemůže se ztratit ani z něj nemůže část
vypadnout! Navíc je záznam utkání ihned k dispozici všem členům komisí, což si myslím jejich
činnost velmi usnadní. Stačí uvést, že v daném utkání je problém v té a té minutě a všichni se
mohou ihned podívat na záznam. Zcela by odpadl problém s tím, že se zápas musí vypálit na
DVD a následně poslat na komise, které ho dál postupně zkoumají.“

4/5

Krajský přebor online na webu
Napsal uživatel KHfotbal.cz
Čtvrtek, 14. Červen 2012 19:57

Zbývá dodat, že výkonný výbor KFS rozhodl na svém zasedání 4. června o vstupu kraje do
projektu. Začne se vysílat již v srpnu 2012.

Připravil : Miroslav Hofmann

Původní článek: http://khfotbal.cz/vv-khkfs/krajsky-prebor-online-na-webu.html
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