
Polska Liga Esportowa: Gra o tron - czas na finały! 

 

To już ostatnia prosta sezonu Wiosna 2018 Polskiej Ligi Esportowej! W weekend 23-24 

czerwca, podczas Targów GameON Kielce, odbęda się offline’owe finały rozgrywek. Po 

cztery najlepsze po etapie ligowym ekipy w grach Counter-Strike: Global Offensive i 

League of Legends powalczą w play-offach o mistrzowski tytuł i część z puli 264 tysięcy 

złotych. 

 

To ten moment całego sezonu, na który czekają wszyscy gracze i fani esportu. Po LAN-owej 

kolejce na starcie rozgrywek przy okazji Good Game -  Warszawskich Targów Gier, w Kielcach 

kibice będą staną przed szansą podziwiania na własne oczy efektownej i niecodziennie 

spotykanej rywalizacji offline’owej. Do Kielc zjadą najlepsi z najlepszych w kończącej się 

kampanii ligowej. Ich zmagania w sobotę (CS:GO) i w niedzielę (LoL) wystartują o 10.00. 

 

Jastrzębie, Jednorożce i Dziki 

 

W CS:GO o tytuł będą bili się: lider po etapie ligowym i brązowy medalista poprzedniego 

sezonu - AGO Esports, debiutanci w Polskiej Lidze Esportowej - tomorrow.gg (wcześniej 

Adwokacik) i Codewise Unicorns, a także Izako Boars. Ostatnia z tych drużyn o włos przegrała 

walkę o play-offy, ale Team Kinguin będzie w tym czasie reprezentował Polskę na zawodach 

ZOTAC Cup Master 2018 w Mediolanie i zmuszony był zrezygnować z udziału w finałach. 

 

W LoL-u mistrzostwa broni Illuminar Gaming, lider i faworyt również trwających rozgrywek. 

Zagrozić mogą im przede wszystkim debiutujący w lidze Młodzi Esports, a stawkę finalistów 

uzupełniają nowi Adive oraz Pompa Team, trzeci zespół ubiegłego sezonu. 

 

Gaming i… farming! 

 

Podczas Targów GameON Kielce na miłośników esportu i gamingu czeka jeszcze więcej 

atrakcji, m.in. mistrzostwa Polski w Farming Simulator oraz obecność czołowych wystawców 

z branży. Bilety na sobotę i niedzielę w cenie po 20 zł oraz karnety (35 zł) można kupować w 

kasach w dniach wydarzenia lub na stronie www.gameon-kielce.pl, gdzie można też znaleźć 

więcej szczegółów o targach. 

 

Wszystkie mecze finałów Polskiej Ligi Esportowej będą transmitowane na kanale Twitch.tv 

ESPORT NOW. Partnerem tytularnym rozgrywek jest operator sieci telefonii komórkowej Play. 

Partnerem ligi jest Sprite, oficjalnym bukmacherem STS, a współorganizatorem - ELIGA. 

 

Dotychczas w sezonie Wiosna 2018 rozegrano łącznie 16 kolejek i 74 spotkania. O 264 

tysiące złotych od początku walczyło 18 drużyn. 

 

Harmonogram finałów Polskiej Ligi Esportowej - Wiosna 2018: 

 

Sobota, CS:GO (początek o 10.00) 

Półfinał 1: AGO Esports - Izako Boars 

Półfinał 2: tomorrow.gg - Codewise Unicorns 

Finał 

 

http://www.gameon-kielce.pl/
https://www.twitch.tv/esportnow
https://www.twitch.tv/esportnow
https://www.twitch.tv/esportnow


Niedziela, LoL (początek o 10.00) 

Półfinał 1: Illuminar Gaming - Pompa Team 

Półfinał 2: Młodzi Esports - Adive 

Finał 

 

 

 

 


