
 
 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ NETBALL CONNECT ΓΙΑ ΘΕΑΤΕΣ 
  Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς 

  
 
 
 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Netball Connect για IOS ή Android μέσω των ηλεκτρονικών  
καταστημάτων εφαρμογών. 
  
Ως θεατής κατεβάστε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις αγαπημένες σας ομάδες, αποκτήστε άμεση  
πρόσβαση στα σκορ των παιχνιδιών σε πραγματικό χρόνο, στην ώρα, στην τοποθεσία του γηπέδου,  
στις ενημερώσεις του προγράμματος αγώνων και του βαθμολογικού πίνακα αμέσως, και λάβετε  
ειδοποιήσεις και ειδήσεις από τους διοργανωτές των αγώνων. 
 
Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή Netball 
Live Scores, θα μεταβείτε αυτόματα στην 
Αρχική Σελίδα του Netball Live Scores σας 
και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο 
παράθυρο. Θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε 
τις ειδοποιήσεις. Πατήστε Ok. Θα 
εμφανιστεί ένα άλλο αναδυόμενο 
παράθυρο, που ρωτά αν θα θέλατε να 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το LiveScores. 
Πατήστε Allow (Επιτρέπω). 
 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
Η αρχική σελίδα δείχνει Ειδήσεις & 
Εκδηλώσεις όπως δημοσιεύθηκαν από 
τους διοργανωτές των αγώνων.  
Μπορείτε επίσης να ψάξετε και να 
προσθέσετε την ομάδα/τις ομάδες που 
θέλετε να προσθέσετε στη λίστα 
παρακολούθησής σας.  

Πατήστε το εικονίδιο  για να επιλέξετε 
μια ομάδα. 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
Εισαγάγετε ένα όνομα ομάδας ή ένωσης, επιλογή. Τώρα 
εισαγάγετε ένα όνομα ομάδας και βάλτε τικ στην ομάδα, 
στη δεξιά πλευρά. Επιλέξτε πολλαπλές ομάδες, αν θέλετε, 
πατήστε "done" (τέλος) για να μεταφερθείτε στις 
λεπτομέρειες του αγώνα.  
 
Αυτές οι ομάδες θα εμφανίζονται σε λίστα με ένα x 
σημειωμένο δίπλα στο όνομά τους. Πατήστε το x για να 
αφαιρέσετε μια ομάδα από τη λίστα παρακολούθησής σας. 
 
 

  

      
  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΣΚΟΡ 
Η οθόνη των Ζωντανών Σκορ (Αρχική) 
δείχνει όλους τους αγώνες στη λίστα 
παρακολούθησής σας που είναι Ζωντανοί 
και αρχίζουν σύντομα (μόνο οι επόμενοι 
δύο αγώνες). Κυλήστε προς τα κάτω την 
οθόνη για να δείτε τις λεπτομέρειες. 
Συγκεκριμένες λεπτομέρειες αγώνα που 
παρουσιάζονται περιλαμβάνουν: 
• Πόσος χρόνος απομένει μέχρι να 

διεξαχθεί ο αγώνας 
• Την ημερομηνία του αγώνα 
• Την τοποθεσία του γηπέδου 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ  
Αφού κάνετε κλικ στην "καρφίτσα" της 
τοποθεσίας γηπέδου στην οθόνη των 
Ζωντανών Σκορ, θα ανακατευθυνθείτε 
στην εφαρμογή Google Maps. Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε ορίσει την οθόνη σε δορυφορική 
προβολή. 
Το εικονίδιο της "καρφίτσας" δείχνει την 
ακριβή τοποθεσία του γηπέδου του αγώνα 
και αν δεν είστε ήδη στο γήπεδο, μπορεί 
να σας δείξει πώς να φτάσετε εκεί. 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ  
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το αγωνιστικό 
πρόγραμμά σας και τα αποτελέσματα όλων 
των άλλων ομάδων στη βαθμίδα/κατηγορία 
σας κάνοντας κλικ στην καρτέλα Draw 
(Αγωνιστική Ημέρα). Αν θα θέλατε να δείτε 
την αγωνιστική ημέρα για μια άλλη ομάδα, 
βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε την λίστα 
παρακολούθησής σας πατώντας το εικονίδιο 

επεξεργασίας  στην επάνω δεξιά γωνία. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
Μπορείτε να δείτε τον Βαθμολογικό Πίνακα 
για τη βαθμίδα/κατηγορία σας κάνοντας κλικ 
σε αυτή την καρτέλα. Σύρετε τα δάχτυλά σας 
δεξιά προς τα αριστερά για να δείτε όλες τις 
λεπτομέρειες του Βαθμολογικού Πίνακα. Αν 
θα θέλατε να δείτε τόν Βαθμολογικό Πίνακα 
για μια άλλη ομάδα, βεβαιωθείτε ότι 
ενημερώνετε τη λίστα παρακολούθησής σας 
πατώντας τα εικονίδια στην επάνω δεξιά 
γωνία.  
 

  


