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Visão Geral:
O Campeonato de Futebol Du é uma parceria do Conselho de Desporto do Dubai, Abu Dhabi e
Sharjah, patrocinado pela Du Communications e organizado pela Inspiratus Consulting. É uma
iniciativa dos Emirados Árabes Unidos (EAU) para combater o aumento da obesidade infantil, mostrar
o talento emergente aos olheiros europeus e oferecer uma oportunidade de vida às crianças para
treinar com lendas do Futebol, como os ex-jogadores do Real Madrid - Roberto Carlos e Michel
Salgado.

Sumário:
Gestão de Competições, Marcação de Jogos, Resultados imediatos, Gestão de Torneios e Registo de
Jogadores.
Registo de Equipas e Jogadores, filtragem da localização por Emirado. E-mails automáticos gerados
para a Comunicação Social. Exportação da base de dados de jogadores com foto (do jogador) para
inscrição no Torneio. Gestão de Clubes, Locais de Competição, Árbitros e Escalões Etários. Software
para Torneio.

O Desafio:
Depois da organização do torneio em 2014/2015 através dum sistema manual, foi acordado que seria
necessário automatizar o sistema de forma a reduzir o trabalho. Seria necessário adotar um software
de registo e de gestão de competição que fosse bilingue (Árabe e Inglês) e pudesse acomodar
centenas de equipas de clubes e milhares de jogadores.

A Abordagem
Resultados:
A SportLoMo criou um portal único para todas as Escolas e Clubes com interesse em participar no
Torneio. Depois de aprovados, os administradores do clube podiam aceder ao Torneio, através de um
login, e inscrever jogadores ou corrigir alguns detalhes. Estes permitiam o registo dos clubes e
jogadores no sistema, possibilitando a procura de registos, em menor tempo, e proporcionando uma
melhor compreensão da competição.
O software de competição da SportLoMo foi utilizado nestes Torneios e disponibilizado no website
Du para mostrar a marcação de jogos, respetivos resultados e tabelas de classificação.
Até à data foram registados com sucesso mais de 7.100 jogadores.

Testemunho:
“A SportLoMo tem especialistas na gestão de torneios, muito conhecedores de todos os
aspetos do Futebol. Quando é preciso resolver qualquer aspeto técnico, a equipa é
rápida a responder, e é capaz de personalizar o software de modo a acomodar todas as
necessidades urgentes.”
Dina Al Husseini, Coordenadora de Eventos Desportivos

Sports Industry Award
Vencedor de Sports Industry Awards 2016, na Cerimónia de entrega de Prémios, no Dubai Mall (23 de
março de 2015).

“Quero agradecer à SportLoMo pelo excelente trabalho e contribuição para o sucesso do
Campeonato de Futebol Du. Os jogos foram vistos por 10.000 adeptos aproximadamente.
Felicitações também ao Torneio e Inspiratus, que foram também vencedores, ontem, nos
Prémios do Desporto; a vossa contribuição e suporte ajudaram-nos a alcançá-los. Gostaríamos
de continuar a trabalhar convosco nas próximas épocas. Mais uma vez, o nosso obrigado!
http://sport360.com/article/awards/171042/winners-announced-on-memorable-night-at-the2016-sports-industry-awards/
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