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األبعاد الجديدة في البلياردو

قريبًا

ماي ويب سبورت قد بدأ!

معلوماتinfo@mywebsport.com ،www.mywebsport.com :
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أماكن ماي ويب سبورت:
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انسبروك (النمسا) – الصالة الرياضية للبلياردو ،مركز البلياردو
ريجنسبورغ (ألمانيا) – ملتقى األداء المحلي  -جمعية بايرن للبلياردو
)مركز البلياردو بمدينة ريجنسبورغ  1926جمعية مُسجّ لة(.
فيينا (النمسا) – اتحاد أندية البلياردو بفيينا ،مركز البلياردو
هينتربرول (النمسا) – مدرسة أندرياس إفلر للبلياردو
شتوتجارت (ألمانيا) – نادي شتوتجارت  1891للبلياردو نادي مُسجّل  -مركز البلياردو
إيسين (ألمانيا) – أكاديمية مارتن هورن للبلياردو
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فيينا (النمسا) – جمعية فيينا للبلياردو ) ،(WBAأرنيم كاهوفر
فوبرتال (ألمانيا) – جمعية فوبرتال للبلياردو ،نادي بلياردو
تشيونجو (كوريا الجنوبية) – أكاديمية وليام للبلياردو
فيينا (النمسا) – نادي النخبة للبلياردو بفيينا ،نادي بلياردو
سان مور دي فوسي (فرنسا) – أكاديمية جيريمي بوري للبلياردو
برلين (ألمانيا) – نادي البلياردو الدولي ،مركز بلياردو
تسوتندال (بلجيكا) – أكاديمية ماسالندسيه للبلياردو ،مركز بلياردو

 14بولسانو (إيطاليا) – ماركو زانيتي
 15زيوريخ (سويسرا) – نادي زيوريخ
للبلياردو ،مركز بلياردو
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لعب بلياردو بال حدود – مع برنامج ماي ويب سبورت
إن تكنولوجيا ماي ويب سبورت ُتم ّكن من التواصل مع أي العب  -أيًا كان مكانه في العالم  -واللعب ضده أو التدريب معه .وبعد انتهاء دور
الالعب ُتسجّ ل الكاميرا موضع الكرات وتحولها في أجزاء من الثانية إلى النظام الذي يقوم بدوره بتحويل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص
بالخصم .ثم يقوم الخصم )شريك التدريب( بتحديد مكان الكرة بواسطة الليزر ثم يلعب.

ماي ويب سبورت  -إمكانيات جديدة مبتكرة
"إني مُقتنع أن ماي ويب سبورت
ستحقق نقلة جديدة في عالم رياضة
البلياردو .وأكون سعيدًا جدًا عندما
يتدرب الالعبون المُلتحقون بأكاديميتي
للبلياردو في ماي ويب سبورت .وهذا
سيجعل تدريب طالبي أكثر سهولة
وُ يطوره بشكل كبير".

ويليام أوه

مُدرب ومُدرس بلياردو في أكاديمية إير
فورس والمدير الدولي لـ  KBFورئيس
كوزوم كوريا
www.kozoom.co.kr

إعادة المباريات
كل مباراة – أيضًا بين األندية – يمكن تسجيلها وتخزينها .وبذلك يمكن في الكرات الصعبة إعادة اللعبة الح ًقا وتحليلها والمحاولة مرة
أخرى بمنتهى البساطة.
مناقشة الحلول الخادعة
يمكن تخزين النماذج الصعبة ج ًدا في النظام من خالل ضغطة واحدة  -وبذلك يمكن لمجتمع البلياردو كله استخدام الحلول.
التواصل مع العبين من طراز عالمي
يمكن فعالً االستفسار عن آراء أفضل العبي البلياردو :كيف يلعب ماركو زانيتي وشركاه هذه الكرات؟
تنظيم بطوالت
إن البطوالت مع ماي ويب سبورت لم تعد ترتبط بمكان بعينه .حيث يتقابل الناس افتراضيًا عبر اإلنترنت ،ولكن يلعبون معًا بلياردو حقيقيًا.
وتعد إقامة البطوالت ممكنة ج ًدا في أي مكان .ويمكن كذلك لألندية المُسجّ لة في ماي ويب سبورت تنظيم بطوالت على مستوى العالم
وتحسين ميزانيتهم.
التدريب
وهنا يفتح ماي ويب سبورت آفا ًقا جديدة تمامًا .يوجد بالفعل أكثر من  1500مكان مُسجلين في قاعدة البيانات متضمنة وص ًفا قصيرً ا وعدة
حلول .ويمكن عرضهم بكل سهولة على طاولة البلياردو بواسطة الليزر.
اللعب أمام العبين من طراز عالمي
ً
مقارنة بالعبين على مستوى عالمي.
من خالل ماي ويب سبورت يمكن حجز أفضل الالعبين – وبذلك يمكن لالعب أن يقيس مهاراته
حجز مدرب
إن كثيرً ا من الالعبين العالميين مدربون أيضًا ،ويمكن حجزهم عبر ماي ويب سبورت بمنتهى السهولة .ولم يعُد يُشترط أن يكون الالعب
ُدرب من نفس المكان ،وبذلك يمكن توفير أعباء السفر وتكاليفه .ويمكن لالعب أو المدرب تعليم اآلخرين من المنزل وبذلك تتاح
والم ِ
الفرصة أمامهم ألن يكون لهم دخل إضافي.

"إن ماي ويب سبورت تفتح آفا ًقا
جديدة تمامًا في لعبة البلياردو
ولخدمة الرياضة والتواصل
المبتكر".

ماركو زانيتي

بطل العالم مرتين

آن واح ٍد
التدريب في ٍ
يقوم الالعبون العالميون والمدربون بعقد حصص تدريبية في وق ٍ
ت واح ٍد وبانتظام .وفيها يتم شرح النماذج المختلفة وكذلك الحلول وعرضها
 -ويمكن ألعضاء ماي ويب سبورت المُسجّ لين مشاهدة التدريب وتجريب الكرات على الفور.
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لعب بلياردو بال حدود – مع برنامج ماي ويب سبورت
يتكون نظام ماي ويب سبورت بالكامل من صندوق فوالذي مقاوم للصدأ ،وتوجد به كاميرا خاصة وليزر الدقة .ويتم التحكم في النظام بأكمله من خالل جهاز الكمبيوتر المُورّ د معه والذي يمكن
تشغيله بكل سهولة من خالل شاشة اللمس وجهاز التحكم عن بُعد متعدد الوظائف .ويشمل التوريد أيضًا كاميرا ويب وسماعة رأس وميكروفون وشاشة م ّ
ُسطحة كبيرة وحوامل للتثبيت.

مكونات ماي ويب سبورت
الصندوق الفوالذي المقاوم للصدأ
توجد في الصندوق الفوالذي المقاوم للصدأ والمُدمج
والذي تم تثبيته فوق الطاولة مباشر ًة كاميرا خاصة
ذات دقة عالية ويوجد كذلك ليزر الدقة .ويتم التحكم
فيهما عن طريق الكمبيوتر الذي ينقل أماكن الكرات
بدقة مليمترية إلى طاولة البلياردو.
محطة طرفية
يوجد الكمبيوتر والشاشة أيضًا في صندوق فوالذي
عالي الجودة ومقاوم للصدأ .ويمكن التحكم في جميع
الوظائف بكل سهولة عن طريق شاشة اللمس.
التحكم عن بعد
يُعتبر جهاز التحكم عن بعد متعدد الوظائف بمثابة
القطعة المركزية لتكنولوجيا ماي ويب سبورت.
وهي ُتستخدم لتنفيذ كل الخطوات :إطالق الكاميرا
وتنشيط الليزر والنقل إلى الكمبيوتر والتنقُل في
شاشة اللمس و...
ويمكن كذلك التحكم في وضع الكرات بدقة مليمترية
من جهاز التحكم عن بعد .ويمكن استخدام القالب
المتكامل بسهولة في ضبط مكان تالقي الليزر.
كاميرا الويب والشاشة الم ّ
ُسطحة
ّ
من خالل كاميرا الويب والشاشة المُسطحة
واالتصال باإلنترنت أصبح الرصد المُتبادل
للطرفين ممك ًنا وفي نفس الوقت  -حيث يجلس
الالعبان أمام بعضهما )وكأنهما( ينظران
لبعضهما البعض.
سماعة الرأس
يمكن لالعبين التواصل مع بعضهم أو مع
المُدرب في نفس الوقت من خالل سماعة
الرأس الالسلكية.
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ماي ويب سبورت :شراء أو تقسيط
إن برنامج ماي ويب سبورت أصبح متوفرً ا بدءًا من اآلن ،ويمكن لكل العب مُسجّ ل استخدام البرنامج .ومن خالل اسم المستخدم وكلمة
المرور الشخصيين الخاصين بـ ماي ويب سبورت يمكن للعضو الدخول إلى البرنامج .ويتم التسجيل عبر .www.mywebsport.com
ً
عضوا أيضًا في اتحاد ماي ويب سبورت العالمي (.)MWA
ويُعتبر كل مشارك في ماي ويب سبورت

وبالنسبة لألندية التي قامت بشراء وتثبيت برنامج ماي ويب سبورت يُضاف مبلغ  50يورو إلى تكاليف الصيانة الشهرية  -شاملة الدعم
وجميع التحديثات .والشرط الوحيد ألندية ماي ويب سبورت هو وجود اتصال باإلنترنت.
ويمكن لألندية شراء ماي ويب سبورت أو التقسيط على فترات طويلة.
"منذ أن درّ بت باستخدام ماي ويب
سبورت تمكنت من التغ ّلب بدرجة
كبيرة على نقاط ضعف محددة في
لعبي ،وأصبح التدريب أكثر فعالية
بمراحل .عالوة على ذلك ،أصبح
النظام يمنحني إمكانية تعليم أي
العب من جميع أنحاء العالم دون
إضاعة الوقت والمال على السفر".

أندرياس إلفر

وصيف بطل العالم للفِرق ومدرب
ماي ويب سبورت ومؤلف كتب
wwww.andreas-efler.com

بيانات االتصال
ويمكنكم الحصول على قائمة األسعار الحالية وشروط التقسيط وكذلك كل المعلومات األخرى عبر صفحتنا
www.mywebsport.com

ماي ويب سبورت
Jimmy Riml
Schlerngasse 1b
6020 Innsbruck, Austria

www.mywebsport.com
info@mywebsport.com
0043 / (0)664 / 3454157

التاريخ2013/11 :

"لقد غيّر ماي ويب سبورت طريقة تدريبي للبلياردو تغييرً ا
جذريًا.
وأصبح بإمكاني تطوير لعبي بشكل كبير ليصبح أكثر فعالية.
حيث تخلق المميزات العديدة طر ًقا وإمكانيات جديدة تساعد
على مواصلة تطوير اللعب .ويمكنني أن أنصح بشدة كل من
يهتم بالبلياردو بماي ويب سبورت".

أرنيم كاهوفر

بطل أوروبا مرتين وبطل سويسرا  54مرة ومدرب ماي
ويب سبورت
www.arnim-kahofer.com

"لم أر تحليالً دقي ًقا لمباراة أو لعبة حتى اآلن
إال لكرة القدم في التلفاز ،ولكن ماي ويب
سبورت جعلته ممك ًنا  -أيضًا للبلياردو!
إنها الطريقة المبتكرة لتطوير لعبة البلياردو
دائمًا وأبدًا  -أنا منبهر!!"

مارتن هورن

بطل العالم وأوروبا
لمرات عديدة والفائز بكأس العالم
وبطل ألماني وكذلك
مدرب ماي ويب سبورت
www.martin-horn.com

