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BİLARDODA YENİ BOYUT

MYWEBSPORT BAŞLAMIŞTIR!
Infos: www.mywebsport.com, info@mywebsport.com
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MYWEBSPORT YERLERİ:
1	İnnsbruck (AT) – Bilardo geliştirme ve antrenman merkezi
2	Regensburg (DE) – Bilardo geliştirme ve antrenman merkezi BBV (BC Regensburg 1926 e.V)
3	Viyena (AT) – BSK Union Viyena, bilardo merkezi
4	Hinterbrühl (AT) – Antrenörlük yapan, Andreas Efler
5	Stuttgart (DE) – BC Stuttgart 1891 e.V.
6	Essen (DE) – Antrenörlük yapan, Martin Horn
7	Viyena (AT) – Viyena Bilardo çağrışım, Arnim Kahofer
8	Wuppertal (DE) – BSV Wuppertal, Bilardo Kulübü

9	Cheongju (KOR) – William’s Bilardo Akademisi
10	Viyena (AT) – Billard Club Elite Wien, Bilardo Kulübü
11	Saint-Maur-des-Fossés (FR) – Antrenörlük yapan, Jérémy Bury
12 Berlin (DE) – B.C. bilardo uluslararası, Bilardo Kulübü
13 Zutendaal (BE) – Maaslandse Suç Academie, Bilardo Kulübü
14 Bolzano (IT) – Marco Zanetti
15 Zürih (CH) – Bilardo Kulübü Zürih, Bilardo Akademisi
16 Erlangen (DE) – ATSV Erlangen, Bilardo Akademisi
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Sınırsız bilardo oyna – MYWEBSPORT- bilgisayar programı
MYWEBSPORT teknolojisi dünyada her oyuncuyla maç veya antrenman yapma imkanı verir.
Atış bittiği anda kamera oyun toplarının durumunu saniyesinde sisteme kayıt eder ve karşıdaki
rakibin bilgisayarına gönderir. Rakip lazer imkanıyla topları dizer ve oyuna başlar.

MYWEBSPORT – Devrimci yeni imkanlar
„Eminim ki MYWEBSPORT
bilardo sporuna yeni bir
atılım getirecek. Bu beni
şimdiden heyecanlandırıyor,
öğrencilerim MYWEBSPORT
ile benim Bilardo
Akademimde antrenman
yapacaklar. Bu sistem
benim öğrencilerimle
antrenmanlarımı daha da
kolaylaştıracak ve büyük
ölçüde geliştirecektir.“

William-Oh

Antrenör, Billiards Instructor
of Air Force Academy,
International Director of KBF,
President of KOZOOMKOREA
www.kozoom.co.kr

➜ Aynı setleri oyna
Her maç kayıt altına alınır. Böylece zor olan atışlar tekrar incelenip denenebilir.
➜ Zor olan atışlarda çözümler tartışabilinir
Ayrıca bazı hassas durumlar bir düğmeye basarak sisteme kayıt edilir. Böylece tüm
bilardo oyuncuları bu durumun çözümü ile ilgilenebilir.
➜ Dünyadan en iyi oyuncularla temasa geçmek
Tabiki de bilardo oyunu hakkında sorular sormak serbestir: Marco Zanetti ve diğerleri
bu tarz atışları nasıl oynarlar?
➜ Turnuvaları çözmek
MYWEBSPORT sayesinde turnuvalar bir yere bağlı değildir. Artık internet üzerinden buluşup
gerçek bilardo oynamak mümkündür. Turnuvalar da pozisyon çok kolaydır. Kayıtlı olan
MYWEBSPORT klüpleri artık dünya çapında turnuvalar hazırlayabilir ve klüp bütçelerini
geliştirebilirler.
➜ Antrenman
Burada MYWEBSPORT tamamen yeni imkanlar sunmaktadır. ilişkili veritabanında şu anda
1500 pozisyon kısa tarifler ve çözümleriyle kayıtlıdır. Bu pozisyonlar ve topların duruş
şekilleri lazer sayesinde bilardo masasına yerleştirilir.
➜ Dünya çapındaki oyunculara karşı maç yap
MYWEBSPORT üzerinden başarılı oyuncularla rezervasyon yapabilirsiniz ve böylece
dünya çapındaki oyuncularla kendinizi de ölçebilirsiniz.
➜ Antrenör ile rezervasyon yapmak
Başarılı oyuncuların bir çoğu antrenörlük yapmaktadır. MYWEBSPORT üzerinden antrenör
ile rezervasyon yapabilirsiniz. Oyuncu ve antrenör aynı şehir veya ülkede olmak zorunda
değildir. Böylece yolculuk masrafları ve zahmetlerine katlanmak zorunda kalmayacaksınız.
Antrenör ve oyuncu başkalarına evden ders verebilir ve kendileri için bir gelir
sağlayabilirler.

„MYWEBSPORT bilardoda
tamamen yeni bir ufuk
açacak olan bu hizmet,
eğlenceye ve yeniliğe cok
açık olmaktadır.“

Marco Zanetti

iki kez dünya şampiyonu

➜ Eşzamanda Antrenman
Başarılı oyuncular ve antrenörler düzenli olarak aynı anda eğitim yapmaktadır.
Çeşitli pozisyonlar ve çözümleri anlatılarak gösterilir. Eğer MYWEBSPORT’a kayıtlı bir
üye iseniz her antrenmanı gözetleyebilir ve topların atış şeklini ayni şekilde vurmaya
çalişabilirsiniz.
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Sınırsız bilardo oyna – MYWEBSPORT - Donanım
Tüm MYWEBSPORT sistemi paslanmaz çelik kutu içerisinde mevcuttur. Çok Hassas bir kamera ve kamera içerisinde lazer bulunmaktadır.
Bu sistem gönderilecek olan Bilgisayarda kullanılacaktır. Çok fonksiyonlu bir uzaktan kumanda ile de kolayca dokunarak yönetilebilinir.
Teslimatta ayrıca kamera, kablosuz mikrofonlu kulaklık seti, büyük düz ekran televizyon ve duvara asma aparatı verilecektir.

MYWEBSPORT - Parcaları
➜ Paslanmaz çelik kutu
Kompakt kutusu, paslanmaz çelikten yapılmış
olup doğrudan bilardo masasının üstüne
tavana monte edilir. Özel yüksek çözünürlüklü
kamerası ve lazer hassasiyeti bulunaktadır.
Bu bilgisayar tarafından kontrol edilir
ve bilardo masasın üzerinde
milimetrik olarak lazer yardımı
ile topların bulunması gerektiği
pozisyonları gösterir.
➜ Terminal
Bilgisayar ve Ekran cok değerli çelik
kutu icerisindedir, tüm fonksiyoneller
sadece dokunarak kullanılacaktır.
➜ Uzaktan kumanda
Çok fonksiyonlu uzaktan kumanda
MYWEBSPORT teknolojisinin kalbidir. T
 üm
adımları gerçekleştirmek için kullanılır;
Kamerayı tetikler ve lazeri etkinleştirmek
için bilgisayarınıza aktarır. Dokunmatik
ekran üzerinde gezinmek ayrıca topları
milimetrik olarak ayarlamak uzaktan
kumanda ile mümkündür.Yerleşik
şablon ise lazeri çapraz hizalamakta
kolaylık sağlar.
➜ Webkamera ve düz ekran televizyon
Webkamera, düz ekran olan televizyon
ve internet, size gözetlemeyi sağlar.
Oyuncular neredeyse karşı karşıya,
göz göze oyun oynayabilecekler.
➜ Kulaklik
Kablosuz kulaklık sayesinde oyuncular
aynı anda antrenörü ya da diğer oyuncular
ile konuşabilecekler.
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MYWEBSPORT: Satın al yada kirala
MYWEBSPORT sistemi artık mevcut; Kayıtlı olan her oyuncu bu sistemden faydalanabilir. Başarılı bir
kayıtdan sonra üye olarak MYWEBSPORT üzerinden kullanıcı ismi ve şifresiyle sisteme girebilecektir. İşlem www.mywebsport.com üzerinden yapılıcaktır. Bütün MYWEBSPORT katılımcıları otomatik
olarak MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA) üyesidir.

MYWEBSPORT’u kurup yerleştirmiş olan klüpler icin; Destekleme ve güncelleştirme programı masraflar içerisinde ayda sadece 50 € olmaktadır. Klüpler için tek gereken ise bir internet bağlantısıdır.
„MYWEBSPORT’an
antrenman yaptığımda
zayıf taraflarımı daha
iyi görüyorum ve zayıf
noktalarımı düzeltmeye
çalışıyorum. Böylece
antrenman daha etkili
oluyor. Ayrıca sistem
bana gereksiz harcamalar
ve zaman almadan bütün
dünyada ki oyuncuları
çalıştırma imkanı
veriyor.“

Andreas Efler

Dünya şampiyonu takım
yardımcısı - ustası,
MYWEBSPORT antrenörü
ve kitap yazarı
www.efler-billard.com

Klüpler şimdi mümkün olan MYWEBSPORT’u satın alabilir veya uzun süre için kiralayabilirler.

Erişim bilgileri
Güncel fiyat listesi, kiralama şartları ve diğer bilgiler için bize
www.mywebsport.com e-mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

MYWEBSPORT
Jimmy Riml
Schlerngasse 1b
6020 Innsbruck, Austria

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

Ùltima atualizaçao: 1/2014

„MYWEBSPORT benim bilardo
oynama şeklimi ve antrenmanlarımı
tamamen değiştirdi. Şimdi hedeflerimi
ve kendi oyunumu daha etkili bir
şekilde geliştiriyorum. Bu oyun
kendinizi daha çok geliştirmenize
yardımcı olur. Bilardoyla yakindan
ilgilenen herkez için MYWEBSPORT’u
kesinlikle tavsiye ediyorum.”

Arnim Kahofer

İki kez Avrupa şampiyonu,
50 kez Avusturya eyalet
şampiyonu ve
MYWEBSPORT antrenörü
www.arnim-kahofer.com

„Detaylı setleri ve oyun
tahlillerini şimdiye kadar sadece
televizyondaki maçlardan
takip ederdim. MYWEBSPORT
şimdi bu imkanı bize sunuyor.
Bilardoda devrimci yöntem;
Kendi Oyununu sürekli
geliştirmek için bu sistem
kesinlikle beni çok
büyüledi!“

Martin Horn

Bir çok kez Dünya & Avrupa
şampiyonu, Alman ustası ve
MYWEBSPORT antrenörü
www.martin-horn.com

