
 
 

Wytyczne dla operatora kamery podczas transmisji na platformę WP Pilot 
STATSCORE Futsal Ekstraklasa 2021/22 

 
 

1. Sprzęt i stanowisko pracy 
 
Transmisja powinna być prowadzona przy pomocy kamery, nagrywającej w jakości HD (1080i50 lub 1080p50). 
Sprzęt powinien być wyposażony w mikrofon efektowy, który podczas relacji będzie zbierał dźwięk z hali 
sportowej.  
 
Operator w obiekcie powinien się zameldować na przynajmniej 1.5h przed pierwszym gwizdkiem sędziego i 
zadbać o swoje stanowisko pracy. Kamerę i statyw ustawić obowiązkowo w osi środka boiska. Pola widzenia 
nie powinny skracać barierki czy zawieszony sprzęt do innych sportów zespołowych (np. kosz). Wszystkie 
problemy związane z ograniczeniami wokół stanowiska pracy rozwiązywać niezwłocznie z obsługą obiektu / 
organizatorem. Istotne również aby na czas zawodów zostało włączone pełne oświetlenie na boisko.  
 
W przypadku występowania wokół boiska elektronicznych ekranów / band reklamowych, ustalić razem z 
obsługą ich natężenie tak aby widoczność i światło było optymalne na obrazie z kamery.  

 
Bandy reklamowe wokół boiska w hali w Gliwicach. Na ilustracji po lewej optymalna jasność ekranów. Po prawej ekrany przepalone. 

 
Warto zadbać i zaapelować do organizatorów o wydzielenie strefy bezpieczeństwa dla operatora, żeby podczas 
realizacji transmisji nie przeszkadzali mu kibice, a w skrajnych przypadkach nie wchodzili w kadr. Niedopuszczalne 
jest ustawienie stanowiska operatorskiego wśród kibiców.  
 

2. Wysyłka sygnału 
 
Sygnał testowany jest na godzinę przed meczem. Wykonywać w tym celu instrukcje realizatora, zestawić 
opóźnienie, itd. 
 
Sygnał wysyłać na wskazaną wcześniej destynację. Zestawić parametry wysyłki optymalnie do możliwości 
sprzętu, warunków sieciowych oraz obciążeń serwerów. Stosować się do tabeli parametrów. W przypadku 
problemów ze streamem i odbiorem płynnego sygnału, przechodzić do kolejnych pozycji z poniższej tabeli i 
zmniejszać bitrate. 
 
Na ten moment maksymalny bitrate przy streamie w tej produkcji to 6mbps. W przypadku bitrate poniżej 
4.5mbps przejść do rozdzielczości 720i50 / 720p50 / 720p25. 
 
Nie wysyłać sygnału o innym klatkarzu niż 25 lub 50 – tzn. nie używać rozdzielczości takich jak: 1080p30, 
1080i59.94, itp. 
 



Parametry wysyłki: 

Rozdzielczość bitrate 

1080i50 4.5-6mbps  

1080p50 4.5-6mbps 

1080p25 4.5-6mbps 

720i50 poniżej 4.5mbps 

720p50 poniżej 4.5mbps 

720p25 poniżej 4.5mbps 

 
Ważne aby dokładnie taka sama rozdzielczość była ustawiona w kamerze, w projekcie vMix (lub w innym 
sprzętowym oprogramowaniu do wysyłki) oraz w ustawionych parametrach streamu. 
 

3. Praca kamery podczas meczu 
 

Przed rozpoczęciem transmisji każdy operator jest zobligowany do ustawienia manualnie balansu bieli na 
sprzęcie. Ta procedura powinna być przeprowadzona przy pełnym, meczowym oświetleniu, najlepiej z 
wykorzystaniem białej kartki. Nie ustawiać balansu bieli (WB) w trybie auto. Kontrolować i utrzymywać 
optymalną ekspozycję. Upewnić się, że kamera jest odpowiednio skalibrowana pod względem układu ostrości. 
Profil kolorów ma być neutralny. Najlepiej standard REC.709. Bez dodatkowych filtrów, presetów, itp.  
 
Ustawić kamerę w poziomie względem parkietu i porządnie zabezpieczyć przed osuwaniem. Upewnić się, że 
oprócz symetrii do osi środka boiska, również słupki bramek po obu stronach są zwrócone prostopadle do 
parkietu na obrazie z kamery. 

  
Poprawnie oraz źle ustawiony poziom względem parkietu. 

 
Beauty shot: 
 

Kadrować w maksymalnie szerokim planie jaki można uzyskać na sprzęcie. Powinna zostać uzyskana optymalna 
kompozycja, na której będzie widoczny środek boiska oraz tło z trybunami. 

  
Przykład poprawnej i złej kompozycji beauty shot w hali w Gliwicach. Kadr nie powinien skupiać się jedynie na boisku. Tło nie  powinno być w ten sposób ucięte. 

 
Kadrowanie podczas trwania transmisji: 
 

Prowadzić kamerę płynnie. Wszystkie zbliżenia i powroty do szerokiego planu wykonywać płynnym 
niegwałtownym ruchem. Kontrolować kompozycję kadru. Unikać widoku trybuny po stronie kamery w dużej 
części kadru.  



 
Przykład niepoprawnej kompozycji kadru przy rzucie rożnym z przedstawianej perspektywy. W kadr wchodzi zbyt duża część widown i po stronie kamery. 

Kadr powinien zostać skoncentrowany i zacieśniony w stronę pola karnego. 
 
Prowadzić kamerę aktywnie za akcjami (nie samo prawo-lewo na szerokim planie). Płynnie zacieśniać kadr przy 
akcjach pod bramką. Wykonywać płynne zbliżenia do planów średnich po akcjach na strzelców bramek i 
zawodników upomnianych kartką. 

  
 
Podczas przerw na żądanie kadrować w planie pełnym lub średnim zespół który o czas poprosił. 

 
 
Materiał video z przykładami dobrej i złej pracy kamery głównej:  
https://youtu.be/20WJ7pYUdKk 

  
W materiale użyto fragmenty realizacji wielokamerowych. Kadrowanie przy realizacji 1-kamerowej różni się wykonywaniem zbliżeń po akcjach – np. na radość 
strzelców bramek. 
 
Mecz ma zostać nagrany na kartę pamięci na wypadek utraty sygnału podczas transmisji lub spadków jakości w 
przesyle podczas jej trwania. Nagranie zabezpieczyć na czas 1 miesiąca. Materiał nagrać w rozdzielczości 1080i50 
/ 1080p50 / 1080p25 w kodeku wysokiej jakości. 
 

https://youtu.be/20WJ7pYUdKk


RUNDOWN (przebieg transmisji / scenariusz): 

 
1 godzina do meczu Testy 

30 minut do meczu Start transmisji – wyświetlanie planszy początkowej i bloków reklamowych. 
Nadawanie sygnału z hali i gotowość. Statyczny kadr beauty shot. 

5 minut do meczu Wejście na wizję. START RECORDING. 
Statyczny kadr beauty shot. Nie wykonywać żadnych ruchów kamerą. Na tym 
obrazie będą wyświetlane grafiki – match ID, składy drużyn. 
Po prezentacji ww. grafik, możliwe płynne zbliżenie na wydarzenia na parkiecie 
(przywitanie kapitanów, wręczenie upominków, minuta ciszy, itp.) – wykonywać 
tylko w przypadku jasnego komunikatu od realizatora potwierdzającego, że 
miało już miejsce wyświetlenie wszystkich grafik przedmeczowych. 

1. połowa - 

Koniec 1. połowy Po syrenie kończącej łagodne przejście do beauty shot. Oczekiwanie na 
potwierdzenie przez realizatora zejścia sygnału z wizji (ok. 30 sekund po syrenie). 

Przerwa Ok. 12 minut czasu trwania. Wyświetlanie reklam. W tym czasie możliwa zmiana 
baterii / restart streamu / pauza i wznowienie nagrywania. Gotowość do powrotu 
na wizję. 

2. połowa - 

Koniec meczu Zbliżenie na radość zwycięzców (ok. 15 sekund trwania). Następnie płynne 
przejście do beauty shot. Oczekiwanie na potwierdzenie przez realizatora zejścia 
sygnału z wizji (ok. 60 sekund po syrenie). STOP RECORDING. 

Zakończenie transmisji - 

 
 

4. Nagranie pomeczowych wypowiedzi (setek) 

 
Po każdym meczu powinny zostać nagrane cztery wypowiedzi. Z każdej drużyny trener oraz jeden zawodnik. 
Pomeczowe wypowiedzi muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich dostarczonych klubom przez 
STATSCORE Futsal Ekstraklasę. Zadbać o optymalne oświetlenie sceny oraz ustawić manualnie balans bieli w 
kamerze. Zadbać o dobre warunki akustyczne do nagrania, poprawnie nakierować lub ustawić na statywie 
mikrofon. Materiał nagrać w rozdzielczości 1080i50 / 1080p50 / 1080p25 w kodeku wysokiej jakości. 
 
Kadrowanie w planie półbliskim (od popiersia) Rozmówca nie powinien mieć zbyt wiele wolnej przestrzeni nad 
głową. Kadrować portretowo. Ogniskowa co najmniej 50mm przy pełnej klatce. Nie kadrować z obiektywem 
ustawionym na szerokim kącie. Obiektyw ustawić na wysokości głowy rozmówcy. 

  
Przykłady poprawnie skadrowanych setek. 

Po lewej z mikrofonem na statywie. Po prawej z mikrofonem trzymanym przez reportera i nakierowanym do rozmówcy. 
 
Przykład poprawnie nagranych setek: 
https://tv.futsalekstraklasa.pl/player/2432/gliwice-lubawa-wypowiedzi-2021-15.html 

 

https://tv.futsalekstraklasa.pl/player/2432/gliwice-lubawa-wypowiedzi-2021-15.html

