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                              Додаток № 5 
 

ВИМОГИ  ДО  ЗЙОМКИ  ВІДЕО МАТЧІВ   
 

 
ГЛАВА І.  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
 
1. Вимоги до зйомки відео матчів 
 
Зйомка відео матчу повинна проводитись протягом всього матчу (початок 
зйомки – за п’ять (5) хвилин до старту матчу, закінчення зйомки – через 
п’ять (5) хвилин після закінчення матчу). 
 
Камери мають стояти по центру майданчика (на відстані не менше трьох (3)  
метрів від бокової лінії і на висоті не менше трьох (3) метрів від майданчику) 
для повноцінного захоплення всієї поверхні майданчику і прийнятного кута 
зйомки. 
 
Камери мають розміщуватися навпроти суддівського стола і лав запасних. 
 
Камера №1 знімає ігровий епізод загальним планом (без укрупнень), у кадрі 
м’яч і всі учасники ігрового епізоду. 
 
Якщо є можливість використовувати камеру № 2, то вона дублює камеру № 
1, але знімає ігровий епізод тільки крупним планом, у кадрі м’яч і головний 
герой ігрового епізоду. 
 
Відеозйомка повинна проводитись зі штативу (без смикань і стрибків 
камери). 
 
Відеозйомка повинна проводитись із правильно виставленою різкістю і з 
правильно виставленим балансом білого на обох камерах. 
 
Відеозйомка повинна проводитись зі звуком. 
 
Скопіювати комісару зустрічі, старшому судді та клубу-гостю, протягом 
години після закінчення гри запис даного матчу на їх власні Flash-носії в 
повній версії.  
 
2. Вимоги до запису Flash-носіїв 
Відео на Flash-носій має бути записане в тому форматі, який надає камера з 
наступним кодуванням (за необхідності) для надсилання на FTP ФБУ з 
параметрами, що вказані в Додатку № 6 до чинного Регламенту. 
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Ім’я файлу формується з назви ліги, назв граючих команд та дати 
проведення гри, все латинськими літерами через нижнє підкреслювання 
(women_visha_timskuf_frankivsk_15042012). 
Цей файл необхідно скопіювати в корневу папку Flash-носія. 
 
Також після перевірки дотримання вимог Додатку № 6 до чинного 
Регламенту файл необхідно скопіювати на FTP сервер ФБУ протягом 24 годин 
після завершення матчу. 
 
 
ГЛАВА IІ.  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 
1. Загальні відомості про FTP сервер ФБУ  
 
FTP сервер ФБУ знаходиться за адресою  ftp://ftp.ukrbasket.net 
 
Доступ до FTP сервера ФБУ мають авторизовані і анонімні користувачі. 
 
Анонімні користувачі мають доступ до читання до медіа архіву ФБУ. 
 
Авторизовані користувачі мають доступ до запису в своїй папці на сервері. 
 
Авторизація на сервері відбувається за допомогою логіна і пароля, які клуби 
отримують, надіславши листа з запитом (як вказано в додатку №2) на адресу 
support@ukrbasket.net. 

ftp://ftp.superleague.com.ua/


                           Додаток № 6 

 
ВИМОГИ  ДО  ЗЙОМКИ  І  ПЕРЕДАЧІ  ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ  ІГОР 

 
 

ГЛАВА І.  ЗЙОМКА ВІДЕОМАТЕРІАЛУ 
 

1. Клуб має забезпечити якісну відеозйомку свого домашнього матчу для 
створення відео-архіву на сервері і сайті ФБУ, а також для наданням 
суддям задля аналізу. 
Відеозйомка має здійснюватися як мінімум з основної позиції - 
центральної точки (верхня точка на центральній трибуні). Зйомка має 
тримати загальний план під час ігрового епізоду, а плавні рухи, 
роздільна здатність не менше 720 х 574 і фокус на гравцях мають 
дозволяти повноцінно роздивитись кожен епізод зустрічі. 
 

2. Крім ігрових епізодів рекомендується зняти по 2 тайм-аути кожної з 
команд (загальний і крупний плани), вболівальників обох команд 
(загальний і крупний плани), післяматчеві привітання команд і тренерів.  

 
 

ГЛАВА ІІ.  ПЕРЕДАЧА ВІДЕОМАТЕРІАЛУ 
 

1. Знятий відеоматеріал треба оперативно обробити і викласти у 
необхідному формaті та якості відеофайл на FTP-сервер ФБУ і  сповістити 
про вдалу передачу файлу. 

 
 

ГЛАВА IІІ.  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 

1. Вимоги до відео: 
 

Відео-формати:  
         AVI, FLV, MOV, MP4, MPEG, WMV 

 

Рекомендовані параметри: 
- Завжди зберігайте оригінальне співвідношення відео 1.3333 (4:3) або 
1.7778 (16:9) 

- Бітрейт – не менше 2000 kbps, але не більше 6000 kbps 
- Бажано сконвертувати в .mpg (MPEG-2 codec) 
- Частота кадрів (Framerate) - 25 fps 

 

Формат назви: 
Назва відеофайлу має складатися тільки з цифр, нижніх підкреслювань і 
латинських літер (стать, ліга, команди, дата). З назви має бути зрозуміло 
до якої ліги належить відео «стать_ліга» (men_visha/men_persha / 
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women_visha/women_persha), а також назва команд та дата: 
timskuf_frankivsk_15042012. 
 

Стандартна назва має бути такою: 
women_visha_timskuf_frankivsk_15042012 

 

Стандартні опції для відео: 
Опція 1: 

Контейнер: MOV (QuickTime Movie) 
Відео-кодек: H.264 (MPEG-4 Part 10) 
Бітрейт відео: 3Mbps (мінімум) 
Розмір кадра: 1280x720 (16:9 720p HD) або 720x576 (мінімальний 
для 4:3) 
Аудіокодек: AAC (Mpeg-4 Audio), 16bit 
Бітрейт аудіо: 160Kbps 48 khz (мінімум); 256Kbps 48 khz Stereo 
(максимум) 
Деінтерлейс-фільтр. 

Опція-2: 
Контейнер: mp4  
Відео кодек: H.264 
Бітрейт відео: 3 Mbps або більше, 
Розмір кадра: 1280x720 або 720x576 
Співвідношення сторін: 4:3 або 16:9  
Аудіо: 160-256 Kbps 48 khz Stereo 

Опція 3: 
Контейнер: mpg 
Кодек: MPEG -2 
Бітрейт відео: 3 Mbps (мінімум) 
Рекомендований розмір кадру: 1280x720 або 720x576 
Аудіо: 160-256 Kbps 44,1 - 48 khz Stereo 

 

2. Файл необхідно викласти на FTP-сервер ФБУ -   ftp://ukrbasket.net  
 

3. Для надання доступу на FTP-сервер необхідно надіслати листа на 
support@ukrbasket.net з поміткою в темі «FTP_відео для ФБУ», а в 
самому листі вказати лігу та команду, якій треба надати доступ на FTP. 
 

4. Викладати файл необхідно безпосередньо в папку, яка буде вказана у 
листі-відповіді, не створюючи додаткових папок. 

 

5. ФБУ має отримати видеофайл на FTP-сервер протягом 24 годин після 
завершення матчу. 

http://ukrbasket.net/

