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Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ

MYWEBSPORT ist geSTARTET!

Πληροφορίες: www.mywebsport.com, info@mywebsport.com
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ΜYWEBSPORT-ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
1 Ίνσμπρουκ (ΑΥΣΤΡΙΑ) – κέντρο αγώνων, κέντρο προπονήσεων
2	Ρέγενσμπουργκ (Γερμανία) - BC Ρέγενσμπουργκ 1926 e.V., σύλλογος μπιλιάρδου
3 Βιέννη (AΥΣΤΡΙΑ) – Ένωση μπιλιάρδου Βιέννης, Άρνιμ Κάχοφερ
4 Χίντερμπρουλ (ΑΥΣΤΡΙΑ) – Σχολή μπιλιάρδου του Άνδρες Έφλερ
5 Στουτγκάρδη (Γερμανία) - BC Στουτγκάρδη 1891 e.V., κέντρο μπιλιάρδου
6 Έσεν (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) – Ακαδημία μπιλιάρδου του Μάρτιν Χορν
7 Βιέννη (ΑΥΣΤΡΙΑ) – ΒΣΚ Ένωση Βιέννης, σύλλογος μπιλιάρδου
8	Βούπερταλ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) – BSV Βούπερταλ, σύλλογος μπιλιάρδου

9	Τσεόνγιου (ΚΟΡΕΑ) – ακαδημία μπιλιάρδου του Βίλλιαμ
10	Βιέννη (ΑΥΣΤΡΙΑ) – σύλλογος μπιλιάρδου ελίτ Βιέννη, σύλλογος Βιέννη
11	Σαντ-Μορ-ντε-Φοσσέ (ΓΑΛΛΙΑ) – ακαδημία μπιλιάρδου του Σερεμί Μπουρί
12	Βερολίνο (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) – Β.C. διεθνές μπιλιάρδο, κέντρο μπιλιάρδου
13 Τσούτενδαλ (ΒΕΛΓΙΟ) – Μασλάντσε ακαδημία μπιλιάρδου, κέντρο μπιλιάρδου
14 Μπολτσάνο (ΙΤΑΛΙΑ) – Μάρκο Τσανέτι
15 Ζυρίχη (ΕΛΒΕΤΙΑ) – σύλλογος μπιλιάρδου Ζυρίχη, κέντρο μπιλιάρδου
16 Ερλάγγεν (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) – ATSV Ερλάγγεν, σύλλογος μπιλιάρδου
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Παίζοντας μπιλιάρδο χωρίς περιορισμούς– το λογισμικό του ΜYWEBSPORT
Η τεχνολογία του ΜYWEBSPORT δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με οποιονδήποτε παίκτη - όπου
και αν βρίσκεται στον κόσμο – και να παίζουμε εναντίον του ή να εκπαιδευτούμε μαζί του. Μετά το τέλος
της σειράς η κάμερα καταγράφει τις θέσεις των μπίλιων του μπιλιάρδου και τις μεταφέρει στο σύστημα το
οποίο στέλνει τα δεδομένα στον αντίπαλο υπολογιστή σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ο αντίπαλος (προπονητής)
τοποθετεί τις μπίλιες μέσω λέιζερ και παίζει.

ΜYWEBSPORT – Νέες Επαναστατικές Δυνατότητες
«Είμαι πεπεισμένος ότι το
MYWEBSPORT θα φέρει
νέα ώθηση στο άθλημα του
μπιλιάρδου, θα διευκολύνει
και θα βελτιώσει δραστικά
την εκπαίδευσή τους.
Περιμένω με ανυπομονησία
να δω τους μαθητές μου
να προπονούνται με το
σύστημα MYWEBSPORT στην
ακαδημία μπιλιάρδου μου.»

Βίλλιαμ Ο
Προπονητής
Billiards Instructor of
Air Force Academy
International Director of KBF
President of KOZOOMKOREA
www.kozoom.co.kr

➜Ξ
 αναπαίζω μια παρτίδα
Κάθε ματς – και μέσα σε ένα σύλλογο – μπορεί να γράφεται και να αποθηκεύεται. Έτσι μπορούν δύσκολες
κινήσεις να αναπαριστώνται εύκολα, να αναλύονται και να γίνεται προσπάθεια να παιχτούν ξανά.

➜Σ
 υζητώ δύσκολες κινήσεις
Με ένα πάτημα του κουμπιού μπορώ να αποθηκεύσω στο σύστημα ιδιαίτερες δύσκολες κινήσεις - έτσι όλη
η κοινότητα του μπιλιάρδου μπορεί να αναζητήσει τη λύση.

➜Έ
 ρχομαι σε επαφή με παίχτες παγκόσμιας κλάσης.
Φυσικά και είναι δυνατό να συμβουλεύομαι την αφρόκρεμα του παγκόσμιου μπιλιάρδου σε δύσκολες
κινήσεις: πώς θα έπαιζαν ο Μάρκο Τσανέτι & Co αυτές τις μπίλιες;

➜Ο
 ργανώνω ένα τουρνουά
Με το MYWEBSPORT τα τουρνουά δεν είναι πια περιορισμένα σε ένα τόπο. Μπορείς να συναντηθείς
εικονικά μέσω του διαδικτύου, όμως παίζεις πραγματικό μπιλιάρδο εναντίον κάποιου άλλου. Επίσης είναι
εύκολα πιθανό ένα τοπικό τουρνουά. Εγγεγραμμένοι σύλλογοι του ΜYWEBSPORT μπορούν μόνοι τους να
οργανώνουν παγκόσμια τουρνουά και να αυξάνουν τα έσοδα του συλλόγου τους.

➜Ε
 κπαίδευση
Το ΜYWEBSPORT ανοίγει εντελώς νέες δυνατότητες. Στην τράπεζα δεδομένων υπάρχουν ήδη παραπάνω
από 1500 θέσεις με σύντομες περιγραφή και λύση. Αυτές μπορούν να προβάλλονται πολύ εύκολα μέσω του
λέιζερ στο τραπέζι του μπιλιάρδου.

➜Π
 αίζω εναντίον των κορυφαίων παικτών
Μέσω του ΜYWEBSPORT μπορείς να κλείσεις έναν κορυφαίο παίκτη – έτσι μπορείς να ανταγωνιστείς με
παίκτες παγκόσμιας κλάσης.

➜Κ
 λείνω έναν προπονητή
Πολλοί από τους κορυφαίους παίκτες είναι και προπονητές. Μέσω του MYWEBSPORT μπορείς να τους
κλείσεις εύκολα. Παίκτες και προπονητές όμως δεν χρειάζεται να είναι στο ίδιο μέρος. Τα έξοδα και η
ταλαιπωρία του ταξιδιού αποφεύγονται. Προπονητές και παίκτες μπορούν να παραδίδουν μαθήματα σε
άλλους από το σπίτι τους και έτσι έχουν την ευκαιρία για πρόσθετο εισόδημα.
«Το ΜYWEBSPORT ανοίγει
εντελώς καινούργιους
ορίζοντες για το μπιλιάρδο –
υπηρετώντας το άθλημα και
την καινοτόμο ψυχαγωγία.»

Μάρκο Τσανέτι
Διπλός Παγκόσμιος
Πρωταθλητής

➜Τ
 αυτόχρονη προπόνηση
Κορυφαίοι παίκτες και προπονητές θα διοργανώνουν τακτικά ταυτόχρονες προπονήσεις. Διάφορες κινήσεις
και λύσεις θα εξηγούνται και θα παρουσιάζονται – συνδεδεμένα - μέλη στο ΜYWEBSPORT μπορούν να
παρατηρούν την προπόνηση και να δοκιμάζουν τα χτυπήματα άμεσα.
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Παίζοντας μπιλιάρδο χωρίς σύνορα – το υλικό του ΜYWEBSPORT
Το πλήρες σύστημα του ΜYWEBSPORT αποτελείται από ένα ειδικό χαλύβδινο κουτί όπου βρίσκεται η ειδική κάμερα και το λέιζερ ακριβείας. Το
σύστημα ελέγχεται από τον υπολογιστή που είναι μέρος του πακέτου. Είναι εύκολο στο χειρισμό μέσω της οθόνης αφής και του πολυλειτουργικού
τηλεκοντρόλ. Το πλήρες σύστημα που θα παραδοθεί περιλαμβάνει μία webcam, ακουστικά με μικρόφωνο, μια μεγάλη επίπεδη TV και τις βάσεις.

Τα εξαρτήματα του ΜYWEBSPORT
➜Ε
 ιδικό χαλύβδινο κουτί
Στο συμπαγές κουτί, το οποίο εγκαθίσταται
ακριβώς πάνω από το τραπέζι, περιέχει την υψηλής
ευκρίνειας ειδική κάμερα και το λέιζερ ακριβείας.
Αυτά ελέγχονται από τον υπολογιστή και οι θέσεις
των μπίλιων μεταφέρονται στο τραπέζι μπιλιάρδου
με ακρίβεια χιλιοστού.

➜Τ
 ερματικό
Υπολογιστής και οθόνη βρίσκονται
επίσης σε ένα ειδικό χαλύβδινο
πλαίσιο υψηλής ποιότητας. Όλες
οι λειτουργίες ελέγχονται εύκολα
μέσω της οθόνης αφής.

➜Τ
 ηλεχειριστήριο
Το πολυλειτουργικό τηλεκοντρόλ είναι το κεντρικό
τμήμα της τεχνολογίας του ΜYWEBSPORT.
Με το τηλεκοντρόλ εκτελούνται όλα τα βήματα:
Λειτουργία κάμερας, ενεργοποίηση του λέιζερ,
μεταφορά στον υπολογιστή, πλοήγηση στην οθόνη
αφής... Επίσης είναι δυνατή η τοποθέτηση
των μπίλιων στην θέση τους με ακρίβεια
χιλιοστού. Το ολοκληρωμένο σχέδιο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστεί
στο σταυρό του λέιζερ.

➜W
 ebcam και επίπεδη TV
Η webcam, η μεγάλη επίπεδη
τηλεόραση και το διαδίκτυο κάνουν δυνατό να
παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον σε πραγματικό
χρόνο – οι παίκτες αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο
(σχεδόν) πρόσωπο με πρόσωπο.

➜Α
 κουστικά
Μέσω των ασύρματων ακουστικών οι παίκτες
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ή με τον
προπονητή σε πραγματικό χρόνο.
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ΜYWEBSPORT: αγορά ή ενοικίαση-leasing
Το σύστημα του ΜYWEBSPORT διατίθεται από τώρα και κάθε εγγεγραμμένος παίκτης μπορεί να
χρησιμοποιεί το σύστημα. Μετά την εγγραφή το μέλος υπογράφει με το δικό του όνομα χρήστη του
ΜYWEBSPORT και τον μυστικό κωδικό. Η εγγραφή εκτελείται μέσω www.mywebsport.com. Κάθε μέλος
του ΜYWEBSPORT είναι αυτομάτως και μέλος του ΜYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA).

Οι σύλλογοι, οι οποίοι αγόρασαν και εγκατέστησαν το ΜYWEBSPORT, πρέπει να πληρώνουν 50 Ευρώ το
μήνα για έξοδα συντήρησης και υπηρεσίες. Περιλαμβάνονται όλες οι ενημερώσεις και υποστήριξη. Η μόνη
προϋπόθεση για τους ΜYWEBSPORT-συλλόγους είναι ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο Ίντερνετ.
«Από τότε που χρησιμοποιώ
το ΜYWEBSPORT για την
προπόνηση μου μπορώ να
βελτιώνομαι συγκεκριμένα
στα αδύνατα σημεία μου.
Η προπόνηση μου γίνει πάρα
πολύ αποδοτική. Επιπλέον
το σύστημα μου δίνει την
δυνατότητα να διδάσκω τους
παίκτες σε όλο τον κόσμο
χωρίς να σπαταλώ χρόνο και
χρήμα για τα ταξίδια.»

Ανδρέας Έφλερ
Σύγχρονος παγκόσμιος
πρωταθλητής(ομάδα),
ΜYWEBSPORT-προπονητής
και συγγραφέας βιβλίου

Για τους συλλόγους υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσουν το ΜYWEBSPORT ή να το ενοικιάσουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα με leasing.

Διευθύνσεις επικοινωνίας
Ο επίκαιρος κατάλογος τιμών, οι όροι για την ενοικίαση-leasing καθώς και όλες οι
άλλες πληροφορίες βρίσκονται στο www.mywebsport.com.

MYWEBSPORT
Jimmy Riml
Schlerngasse 1b
6020 Innsbruck, Austria

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

www.andreas-efler.com
Τελευταία ενημέρωση: 2/2014

«Το ΜYWEBSPORT έχει αλλάξει
εντελώς τον τρόπο προπόνησης στο
μπιλιάρδο. Μπορώ να βελτιώνω το
παιχνίδι μου εύστοχα και αποδοτικά.
Τα πολυάριθμα αφιερώματα
δημιουργούν καινούργιους δρόμους
και δυνατότητες στην ανάπτυξη του
παιχνιδιού. Συστήνω ανεπιφύλακτα
το ΜYWEBSPORT σε καθένα που
ασχολείται σοβαρά με το μπιλιάρδο.»

«Μέχρι τώρα ήξερα τις
λεπτομερειακές αναλύσεις του
παιχνιδιού από την τηλεόραση μόνο
για το ποδόσφαιρο. Το ΜYWEBSPORT
το κάνει δυνατό – επίσης για το
μπιλιάρδο! Το σύστημα είναι η
επαναστατική μέθοδος για να
βελτιώνεσαι πάντα και σταθερά στο
παιχνίδι – είμαι ενθουσιασμένος!»

Άρνιμ Κάχοφερ

Πολλαπλός Παγκόσμιος- και
Ευρωπαϊκός Πρωταθλητής,
Νικητής του Παγκόσμιου Κυπέλλου και
Γερμανός Πρωταθλητής
και ΜYWEBSPORT-προπονητής

Διπλός Ευρωπαϊκός Πρωταθλητής,
54 φορές Πρωταθλητής Αυστρίας
και ΜYWEBSPORT-προπονητής.
www.arnim-kahofer.com

Μάρτιν Χόρν

www.martin-horn.com

