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NOVÁ DIMENZE V KULEČNÍKU

MYWEBSPORT PRÁVĚ ZAČÍNÁ
MYWEBSPORT - LOKALITY:
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1	Innsbruck (AT) – Billard-LeistungsZentrum, tréninkové centrum

4	Hinterbrühl (AT) – kulečníková škola
Andrease Eflera

7	Vídeň (AT) - Wiener Billard
Assoziation, Arnim Kahofer

10	Vídeň (AT) – Billard Club Elite Wien,
Bilard Club

2	Regensburg (DE) – Landesleistungs
stützpunkt BBV (BC Regensburg 1926 e.V.)

5	Štutgart (DE) – BC Stuttgart
1891 e.V., kulečníkové centrum

8	Wuppertal (SRN) – BSV
Wuppertal, Biliard Club

V plánováni

3	Vídeň (AT) – BSK Union Wien,
kulečníkové centrum

6	Essen (DE) – kulečníkové akademii
Martin Horn

9	Cheongju (KOR) – William’s
Billiard Academy

11	Saint-Maur-des-Fossés (FR) –
kuleĈníkové akademii, Jérémy Bury

Infos: www.mywebsport.com, info@mywebsport.com
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Hraní kulečníku bez limitů – MYWEBSPORT - software
Technologie MYWEBSPORT umožňuje být v kontaktu s jakýmkoliv hráčem, ať už je kdekoliv ve světě, hrát a
trénovat s ním. Po dokončení série jednoho hráče kamera sejme a uloží pozici koulí na stole a přenese data
do systému během setin vteřiny. Systém následně pošle data do počítače oponenta. Oponent (tréninkový
partner) si pomocí laseru nastaví pozici koulí na stole a hraje.

„Jsem přesvědčen, že
MYWEBSPORT dává nový
impuls závodnímu kulečníku.
Těším se na to, že studenti
v mé kulečníkové akademii
budou moci trénovat
s MYWEBSPORT. Bude
napomáhat výuce mých
studentů a umožní jim se
dramaticky zlepšit.“

William-Oh
Trainer, Billiards Instructor 
of Air Force Academy,
International Director of KBF,
President of KOZOOMKOREA
www.kozoom.co.kr

MYWEBSPORT – Revoluční nové možnosti
➜ Přehrávání partií
Všechny nahrané partie – včetně partií odehraných v klubu- lze nahrát a uložit. Tímto způsobem mohou
být obtížné strky znovu nastaveny a analyzovány.
➜ Diskuse nad obtížnými pozicemi
Všechny obtížné pozice mohou být uloženy pomocí jednoho stlačení tlačítka na dálkovém ovládání.
Dále může celá skupina hráčů zkusit najít řešení.
➜ Kontakt se světovými hráči
Je možné složité pozice konzultovat názory pomocí systému s nejlepšími hráči kulečníku na světě:
Jak by tuto pozici řešil Marco Zanetti a další světoví hráči?
➜ Organizování turnajů
S Mywebsport už nejsou turnaje omezeny jedním místem konání. Můžete se potkávat a soupeřit přes
internet a navíc si proti sobě zahrát kulečník. Dále jsou také možné speciální formáty turnajů. Kluby
s registrovaným MYWEBSPORTEM mohou pořádat světové turnaje a tak rozšířit svůj budget.
➜ Trénování
MYWEBSPORT otevírá nové možnosti. V zařízení je už nyní uloženo více jak 1500 pozicí, včetně krátkého
popisu a řešení. Tato mohou být jednoduše projektována na stůl pomocí laseru.
➜ Hraní se světovou špičkou
Prostřednictvím MYWEBSPORT je možné si zarezervovat partii s top hráči – takže je možné soutěžit
s nejlepšími hráči na světě.
➜ Rezervování tréninku
Mnoho špičkových hráčů jsou také trenéři, je možné si s nimi prostřednictvím MYWEBSPORT domluvit
trénink. Trenéři a hráči už více nemusí být na stejném místě. Tímto odpadá namáhavé cestování a výdaje
s ním spojené. Trenéři mohou trénovat ze svého domu/herny a mají tak možnost dalšího příjmu.

„MYWEBSPORT otevírá
našemu sportu nové
obzory – slouží sportu
a poskytuje nový druh
zábavy.”

Marco Zanetti
dvonásobný mistr světa

➜ Simultánní tréning
Špičkoví hráči nebo trenéři mohou pořádat simultánní tréninky. Pozice a řešení mohou být vysvětleny
a předvedeny MYWEBSPORT členům, kteří mohou tréningu přihlížet a zkoušet si bezprostředně strky.
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Hraní kulečníku bez hranic – MYWEBSPORT hardware
Celé MYWEBSPORT zařízení je krabice z nerez oceli, ve které je umístěna speciální kamera a precizní laser. Zařízení je ovládáno pomocí počítače, který
je součástí zařízení. Systém se jednoduše ovládá pomocí dotykové obrazovky a dálkového ovladače. Kompletní zařízení je doručeno včetně webové
kamery, headsetu s mikrofonem a velké ploché TV a držáků.

MYWEBSPORTKomponenty
➜ Krabice z nerez oceli
Kompaktní krabice z nerez oceli je
instalována přímo nad kulečníkový stůl
a obsahuje speciální kameru s vysokým
rozlišením a precizní laser. Tyto jsou
ovládány pomocí počitače a umožňují
projekci pozicí koulí na kulečníku
s přesností na milimetr.
➜ Terminál
Počítač a dotyková obrazovka jsou
také umístěny v krabici z nerez oceli.
Všechny funkce se snadno ovládají
pomocí dotykové obrazovky.
➜ Dálkový ovladač
Multifunkční dálkový ovladač je z hlediska
technologie MYWEBSPORT stěžejní. Pomocí
něj je možné provádět všechny příkazy:
pořízení záběru kamerou, aktivace laseru,
převod dat do počítače, navigace na
doykové obrazovce, … dále také jde pomocí
něj určit místa pro nastavení koulí na stole.
Součástí je také “stavítko”, které umožňuje
prakticky přesně postavit kouli podle
laserových souřadnic.
➜ Webkamera a plochá TV
Webkamera a velká plochá TV společně
s internetem umožňují hráčům se vzájemně
pozorovat v reálném čase. Hráči v podstatě
jeden druhému čelí tváří v tvář.
➜ Headset
Pomocí bezdrátového headsetu
mohou hráči spolu nebo s trenérem
komunikovat v reálném čase.
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MYWEBSPORT pořízení nebo leasing
Systém MYWEBSPORT je už nyní dostupný a každý registrovaný hráč může tento systém používat. Po
registraci se člen přihlásí do systému MYWEBSPORT svým uživatelským jménem a heslem. Registraci
je možné provést na stránkách www.mywebsport.com. Každý člen MYWEBSPORT je také automaticky
členem MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA).

Kluby, které si pořídí a instalují MYWEBSPORT musí platit měsíční poplatek 50,- € za udržování a servis.
Cena v sobě zahrnuje všechny update a zákaznickou podporu. Jediné co musí mít kluby před instalací
MYWEBSPORT je připojení k internetu.
“Od té doby co používám
MYWEBSPORT k tréninku
se mohu precizněji zaměřit
na slabiny 
v mé hře. Trénink se stal
efektivnější. Navíc mi
systém umožňuje učit
hráče z celého světa
bez nutnosti cestování
a výdajů s ním spojených.”

Kluby si mohou pořídit MYWEBSPORT přímo nebo prostřednictvím leasingu.

Kontaktní informace
Aktuální ceník, podmínky leasingu a další informace naleznete
na stránkách www.mywebsport.com.

Andreas Efler
Vícemistr světa (týmy)
MYWEBSPORT – trenér a
autor knih o kulečníku
www.andreas-efler.com

MYWEBSPORT
Jimmy Riml
Schlerngasse 1b
6020 Innsbruck, Austria

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

Poslední update: 4/2013

“MYWEBSPORT od základů změnil
můj způsob trénování. Mohu svou
hru zlepšovat mnohem precizněji,
efektivněji a trénink orientovat více
prakticky. Různé funkce tohoto nového
zařízení otevírají nové možnosti
k zlepšení kulečníkové hry. Mohu
MYWEBSPORT vřele doporučit všem,
kdo se kulečníku vážně věnují.”

Arnim Kahofer
2-násobný mistr Evropy
54-násobný mistr Rakouska
a MYWEBSPORT trenér
www.arnim-kahofer.com

“Dosud jsem detajlní hru
a analýzu zápasů znal pouze
z televizních fotbalových zápasů.
MYWEBSPORT to umožňuje i pro
kulečník! Systém je revoluční
metodou, pomocí které je možné
se pokaždé posunout o něco dál.
Jsem fascinován!”

Martin Horn
Vícenásobný mistr světa
a mistr Evropy – Vítěz světového
poháru a německý šampión a
MYWEBSPORT trenér
www.martin-horn.com

