2015

A NOVA DIMENSÃO No BILHAR

MYWEBSPORT JÁ ESTÁ AQUI!

2 Continentes · 7 Paises · 16 Localidades
Informações: www.mywebsport.com, info@mywebsport.com
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LOCAIS COM MYWEBSPORT:
1	Innsbruck (AUT) – Billard-Leistungs-Zentrum, Centro de treino
2	Regensbrug (DE) – Billardleistungsstützpunkt BBV, BC Regensburg 926 e.V.
3	Viena (AUT) – BSK Union Wien, Centro de Bilhar
4	Hinterbrühl (AT) – Sala de treino de Andreas Efler
5	Stuttgart (DE) – BC Stuttgart 1891 e.V.
6	Essen (DE) – Sala de treino de Martin Horn
7	Viena (AT) – Wiener Billard A
 ssoziation, Arnim Kahofer
8 Kolsassberg (AUT) – Mario Prantl/Desenvolvimento

9	Cheongju (KOR) – Sala de treino do Williams
10	Viena (AT) – Billard Club E lite Wien, clube de bilhar
11 Saint-Maur-des-fossés (FR) – Sala de treino de Jérémy Bury
12 Berlim (DE) – BC billard international, centro de bilhar
13 Porcia (IT) – Green Planet Gold, centro de bilhar
14 Bonzano (IT) – Marco Zanetti
15 Zurique (CH) – Clube de bilhar Zürich, centro de bilhar
16 Erlangen (DE) – ATSV Erlangen, club de bilhar
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Jogar bilhar sem limites – MYWEBSPORT-Software
O sistema tecnológico de MYWEBSPORT te possibilita entrar em contato com qualquer jogador para
treinar ou simplesmente jogar uma partida, não importando aonde ele se encontra. No final de cada
tacada uma câmera capta a posição de cada bola e em frações de segundo as transfere para o sistema.
Este, por sua vez, transmite as informações para o computador do adversário (companheiro de treino).
Com a ajuda da câmera as bolas são posicionadas na mesa e podesse seguir jogando.

„Eu estou convicto que
MYWEBSPORT irá trazer novo
impulso para o bilhar.
Eu me alegro quando
penso que meus alunos irão
treinar com MYWEBSPORT
na minha academia de
bilhar. MYWEBSPORT irá
facilitar e melhorar de
forma dramática o treino
com os meus alunos.“

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

MYWEBSPORT – Novas possibilidades revolutionárias
➜R
 epetir as partidas
Cada partida – também jogada internamente no clube – pode ser gravada e salva. Desse jeito
carambolas difíceis podem ser mais tarde reconstruídas, analisadas e jogadas novamente.
➜A
 nalisar carambolas complicadas
Carambolas complicadas podem ser salvas no sistema com apenas o aperto de um botão –
desse jeito toda a comunidade de bilhar pode tentar achar a melhor solução.
➜ E ntrar em contato com os melhores jogadores do mundo
Com MYWEBSPORT é possível pedir a opinião da crème de la crème quando uma carambola
parece ser muito difícil: Qual seria a estratégia de Marco Zanetti e Co.?
➜O
 rganizar competições
Com MYWEBSPORT as competições não são mais atadas a um só lugar. Tu te encontras virtualmente
via internete, mas jogas bilhar genuíno contra teu parceiro. Clubes registrados com MYWEBSPORT
podem organizar competições com participantes do mundo todo e assim aumentar a sua verba.
➜ T reinando
MYWEBSPORT abre um mundo de novas possibilidades para o treino. Nos bancos de dados já
existem mais de 1.500 posições salvas – todas com uma curta descrição e diferentes soluções.
Estas podem ser facilmente projetadas na mesa de bilhar com a ajuda do laser.
➜ J ogar contra os melhores do mundo
Via MYWEBSPORT tu podes marcar uma hora com os melhores jogadores do mundo – assim
é fácil competir com eles.
➜A
 ulas com treinadores profissionais
Muitos dos grandes jogadores também são treinadores. Com MYWEBSPORT é fácil e econômico
treinar com um deles sem precisar mais estar no mesmo local. Deste modo custos de viagem
e estresse são poupados. Tanto o treinador quanto o jogador podem ainda dar aulas sem sair
de casa, tendo assim a possibilidade de aumentar seus ganhos.

„MYWEBSPORT abre novos
horizontes no mundo
do bilhar – servindo o
esporte e um entretenimento inovativo.“

Marco Zanetti
Duas vezes campeão
mundial

➜ T reinos simultâneos
Top jogadores e treinadores irão regularmente realizar treinos. Diversas posições e soluções
serão explicadas e demonstradas – conectados ao MYWEBSPORT os membros podem assistir aos
treinos e imediatamente testar as tacadas.
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Jogar bilhar sem limites - MYWEBSPORT Hardware
O sistema completo de MYWEBSPORT compõe-se de uma caixa de metal inoxidável na qual estão situados o laser de precisão e a câmera
especial. O sistema todo é controlado por um computador com ecrã táctil (‚touch screen‘) e por um controle remoto multi-funcional.
O pacote contém além do computador e da caixa de metal inoxidável com a câmera e o laser, uma webcam, fones de ouvido com microfone,
uma tv tela plana grande e suporte para fixação.

MYWEBSPORT - Componentes
➜ C aixa de metal inoxidável
A caixa de metal inoxidável compacta,
que será montada sobre a mesa de bilhar,
contém a câmera especial de alta resolução
e o laser de precisão. Os dois são
controlados pelo computador e as
posições das bolas são projetadas
sobre a mesa em milímetros exatos.
➜ T erminal
O computador e a tela também
se encontram na caixa de metal
inoxidável. Todas as funções podem
ser facilmente controladas através
do ecrã táctil (“touch screen”).
➜ C ontrole remoto
O controle remoto multi-funcional é a peça
central da técnologia MYWEBSPORT. Tu
podes usar-lo para executar todos os passos:
disparar a câmera, ativar o laser, transmitir
as informações para o computador, navegar
no ecrã tátil,…Posicionar as bolas no
milímetro exato também é possível com
a ajuda do controle. A matrix integrada
facilita o ajuste à cruz do laser.
➜W
 ebcam e tv tela plana
Uma webcam, uma tv tela plana e a internete
possibilitam uma observação em tempo real –
os jogadores se veêm e podem se comunicar
enquanto jogam.
➜H
 eadset
Usando o fone de ouvidos sem fio com
microfone integrado os jogadores podem
comunicar-se entre si ou com o treinador.

4
MYWEBSPORT Compra ou leasing
O sistema MYWEBSPORT já está no mercado. Todo jogador registrado pode usá-lo. O registro é feito
via www.mywebsport.com. Após o registro o membro pode acessar o sistema através de sua conta usando seu nome de usuário e senha. Cada membro do MYWEBSPORT é automaticamente um membro
da MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA).

Os clubes que compram e instalam MYWEBSPORT pagam mensalmente 50 € para a manutenção e
serviços. Isso incluí todas as atualizações e suportes. O único pressuposto é uma conecção com a
internete.
„Desde que eu treino com
MYWEBSPORT, eu consigo
eliminar com maior rapidez debilidades no meu
jogo. O treino se torna
mais eficiente. Além do
mais
o sistema me permite dar
aulas para jogadores do
mundo todo, sem perda
de tempo e dinheiro.”

Andreas Efler
Vice campeão do
mundo em equipe,
Treinador de MYWEBSPORT
e autor de livros

Para clubes existe a possibilidade de compra ou um financiamento leasing de longo termo.

Dados para contato
A lista de preços atuais, as condições do leasing como todas as outras informações tu encontras no endereço 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
Atualização: 6/2015

„MYWEBSPORT mudou
fundamentalmente meu modo
de treino. Eu consigo melhorar
meu jogo de modo mais específico,
eficaz e prático. Os numerosos
aspectos revelam novos meios e
possibilidades de melhora do jogo. Eu
cordialmente recomendo MYWEBSPORT
à todos aqueles que jogam bilhar com
seriedade.”

Arnim Kahofer
Duas vezes campeão europeu
54 vezes campeão austríaco
treinador de MYWEBSPORT
www.arnim-kahofer.com

„Eu até agora só conhecia
análise de partida e de jogo da
televisão, dos jogos de futebol.
MYWEBSPORT fáz-lo possível
também no jodo de bilhar! É um
método revolutionário para
melhorar constantemente seu
jogo. Estou fascinado!”

Martin Horn
Campeão mundial e europeu
múltiplo Vencedor da copa
do mundo e campeão alemão
Treinador de MYWEBSPORT
www.martin-horn.com

