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Za uplynulý soutěžní ročník, bylo na www.stredoceskynohejbal.cz zaznamenáno 
celkem 15 960 návštěv, z toho bylo 4 473 unikátních návštěvníků, průměrná doba 
jedné návštěvy činila 3:53 min. při zobrazení 5.ti stránek. Počet zemí navštěvujících 
tyto stránky byl 31. Počet jednotlivých návštěv měst 263.Oproti loňskému roku tak 
celkový počet návštěv vzrostl o 26,13%.

Na stránkách jsou vedeny dvě krajské, dvě mládežnické, jedenáct okresních a jedna 
veteránská soutěž. Každá tato soutěž má svojí pod stránku ,kde jsou umístěny 
novinky, tabulka, výsledky, statistiky, soupisky a u některých soutěží i nadstavbová 
část.
Kompletní rozlosování jednotlivých soutěží je pak na stránky uloženo na základě 
zaslaného rozpisu dané soutěže příslušným STK.
Doplňování výsledků je nastaveno tak ,že výsledek na stránky může zadat 
kdokoliv.Takto zadaný výsledek je, ale neoficiální. Až na základě zaslání výsledků 
příslušným STK z právě odehraného kola příslušné soutěže jsou výsledky potvrzeny 
a uzamčeny.
U KP a KS jsou u jednotlivých utkání přepisovány i zápisy o utkání. Takto přepsaný 
zápis o utkání slouží pro tvorbu statistik – jednotlivců, dvoji, trojic, nejlepšího hráče  
příslušného utkání nebo celého kola.Celková statistika pak vyhodnotí nejlepšího 
hráče uplynulého ročníku celé soutěže nebo nejlepšího hráče družstva.
O přepisování zápisů o utkání na stránkách www.stredoceskynohejbal.cz byla 
vedena v uplynulém roce emailová korespondence se zástupci ONS Nymburk a 
Praha - západ. Následně pro tyto ONS byl vytvořen vlastní  přihlašovací účet, pod 
kterým mohou pouze přepisovat zápisy o utkání pro tvorbu statistik. U těchto dvou 
soutěží je již na stránkách přepsáno několik zápisů o utkání.Tento přístup je možno 
zařídit pro jakýkoliv středočeský ONS, který o to projeví zájem.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílí na celkovém vzhledu stránek,zasíláním 
nejrůznějšího materiálu od rozpisu soutěží, výsledků, fotografií,termínů konání 
turnajů atd.Těším se na další spolupráci již ve čtvrtém roce od spuštění stránek.
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