
OTTELUN JÄLKEEN – TIEDOSTOJEN LUOMINEN TILASTON JA 

VIEMINEN FIBA ORGANIZERIIN 

 

OTTELUN PÄÄTYTTYÄ - TOIMENPITEET 

Kun olet päättänyt ottelun, toimi näin:  

1) Luodaan ja tallennetaan FLS-tiedosto 

2) Luodaan ja tallennetaan Boxscoren PDF-tiedosto 

3) GeniusSport - tiedostokansio 

4) Viedään tilasto FIBA Organizeriin (live-tilastot) 

5) Viedään tilasto FIBA Organizeriin (ei live-tilasto) 

6) Lähetään tilaston FLS ja PDF-tiedostot sekä pöytäkirjan PDF sarjavastaavalla 

 

1. FLS-TIEDOSTON LUOMINEN JA TALLENTAMINEN 

Ottelun viimeistelyn jälkeen (Game Finalised) 

 kun olet painanut Finalize game, odota 2-3 minuuttia ennen kuin teet tiedostot 

 valitse Game  

 valitse Export Game 

 

Klikkaa Export Game 

 



Klikkaa Show in Folder 

 

FLS tekee automaattisesti tietokoneen C-asemaan FLS-tiedoston, joka on jo valmiiksi nimetty ottelun ja 

päivämäärän mukaan: 

 

 

2. BOXSCOREN PDF-TIEDOSTON LUOMINEN JA TALLENTAMINEN 

 

BOXSCOREN PDF TIEDOSTO 

 klikkaa Reports 

 valitse Box Score 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tee raportti, valitse, että Boxscoren tiedot tulevat ottelun 

alusta loppuun asti 

 klikkaa Generate 

 

 

 

 

 

Ohjelma näyttää ottelun boxscoren 

 valitse yläpalkista alaspäin osoittava nuoli (download)  

 

 

Klikkaa Show in Folder 

 

 



FLS tekee automaattisesti tietokoneen C-asemaan PDF-tiedoston, joka on nimetty ottelun ja päivämäärän 

mukaan. 

 

 

3. GENIUSSPORT - TIEDOSTOKANSIO 

Tietokoneellesi syntyy automaattisesti ensimmäisen ottelun jälkeen GeniusSport kansio, jossa on kaksi 

alakansiota, Exported game FLS-tiedostoja varten ja Reports Boxscoren PDF-tiedostoja varten. 

 

 

 

 

 

 

4. VIE TILASTO FIBA ORGANIZERIIN (FO) – LIVE TILASTO 



Kun teet tilaston niin, että olet koko ajan nettiyhteydessä, ns. live-tilasto, käytä tätä ohjetta 

 kirjaudu FIBA Organizeriin (FO) 

 https://cm.fibaorganizer.com/fba/login 

 aikuisten sarjoissa tilastoijilla erilliset tunnarit 

FO:hon 

 nuorten sarjoissa tilastoijat käyttävät joukkueen 

yhteyshenkilön tunnareita 

 

 

Hae tilastoimasi ottelu ottelulistasta 

 klikkaa ottelun Tilastot painiketta 

 valitse Import from FIBA LiveStats 

 

 Klikkaa sulje 

 Jos haluat tarkistaa tiedot tai esim. lisätä katsojamäärän laita rasti päivämäärän kohdalle ja paina 

Muokkaa. 

 

https://cm.fibaorganizer.com/fba/login


 tilasto on tallentunut FIBA Organizeriin 

 
 

5. VIE TILASTO FIBA ORGANIZERIIN (FO) – EI LIVE-TILASTO 

 

Jos olet pitänyt tilaston ilman netti yhteyttä, kun olet 

seuraavan kerran nettiyhteydessä, avaa FLS7-

tilastointiohjelma ja avaa tekemäsi ottelun tilasto. Kun 

olet nettiyhteydessä, muuttuu tilastossa oleva WEB 

CAST vihreäksi ja hetken päästä FLS aloittaa tilaston 

tietojen siirron. 

 

Kun kaikki tiedot ovat siirtyneet, kirjaudu FIBA 

Organizeriin ja käytä Import from FIBA LiveStats, kuten 

livetilastoinnissakin tehdään, ohjeet aiemmin tässä 

ohjeessa. 

  



6. LÄHETÄ TILASTON TIEDOSTOT JA PÖYTÄKIRJAN PDF 

SÄHKÖPOSTINA TILASTOVASTAAVALLE 

Lähetän ottelun FLS-tiedosto ja Boxscore (PDF) sekä pöytäkirjan (PDF) sarjan tilastovastaavalle sekä 

Koripalloliiton tulospalveluun, tulospalvelu@basket.fi. 

Aikuisten valtakunnallisissa sarjoissa tilasto pitää viedä FO:hon ja lähettää tilastovastaavalle välittömästi 

ottelun päättymisen jälkeen. 

Nuorten valtakunnallisissa sarjoissa tilasto pitää viedä FO:hon ja lähettää pöytäkirjan (PDF) kanssa 

tilastovastaavalle viimeistään yksi tunti ottelun päättymisen jälkeen. 

 

 

 

TULOSPALVELU KA TILASTOVASTAAVAT 

tulospalvelu@basket.fi 

sarja tilastovastaava email 

Korisliiga Pentti Salmi pentti.salmi@basket.fi 

Naisten Korisliiga Marja Koivisto marja.koivisto@basket.fi  

Miesten I divisioona A ja B Asko Rinne asko.rinne@basket.fi 

Naisten I divisioona Johanna Aaltonen johanna.aaltonen@basket.fi 

Tyttöjen 19-, 17- ja 16-vuotiaat 
SM-sarja ja I divari 

Timo Kytölä timo.kytola@basket.fi 

Pojat 19-, 17- ja 16-vuotiaat 
SM-sarja ja I divari 

Johanna Aaltonen johanna.aaltonen@basket.fi 

 

 

mailto:tulospalvelu@basket.fi

