Oficjalnie: NEEX oraz Patitek w Izako Boars!
Koniec 2018 roku na polskiej scenie CS:GO opiewał w dużą ilość zmian w składach
największych drużyn. Jedną z nich było Izako Boars, z których odeszło dwóch
zawodników - Michał “RETO” Silski oraz Dawid “xype” Lach. Jednak Dziki Izaka
przyszykowały dla fanów miłą niespodziankę, bowiem w barwach organizacji
oficjalnie zobaczymy dwóch stand-inów, którzy już zdążyli się przyczynić do
pierwszych zwycięstw zespołu.
Zmiany nadeszły w jednym z najważniejszych momentów dla organizacji - turnieju
relegacyjnego do 30 sezonu ESEA MDL League, w którym to w barwach organizacji
wystąpiło dwóch stand-inów - Sebastian “NEEX” Trela oraz Patryk “Patitek” Fabrowski. Po
wielu spekulacjach oraz domysłach ze strony fanów, dzisiaj Izako Boars oficjalnie ogłosiło
dołączenie tych dwóch zawodników do swojej drużyny!
Dla Sebastiana Treli jest to już druga przygoda w barwach Dzików Izaka. Pierwsza
rozpoczęła się w marcu 2017 roku, gdy Izako Boars zostało stworzone po wygraniu przez
team Izaka ASUS ROG Join The Republic Challenge. Dzięki temu turniejowi w pierwszym
składzie drużyny mogliśmy zobaczyć właśnie NEEXa, który od początku imponował swoimi
zdolnościami snajperskimi. Po 7-miesięcznej przygodzie oraz dużych roszadach w składzie
dzików, odszedł od organizacji, aby cały 2018 rok spędzić na krótkich wystąpieniach w
takich drużyna jak - Tommorow.gg, Pompa Team, Evolve by ITHardware.pl oraz PRIDE.
“Możliwość ponownego udziału w takim przedsięwzięciu jak Izako Boars jest tym, czego
oczekiwałem od nowego roku, szczególnie biorąc pod uwagę średnio udany poprzedni. Po
rozmowach z managementem oraz samymi zawodnikami odnaleźliśmy wspólny mianownik wolę oraz ogromną motywację do osiągania sukcesów na scenie Counter-Strike’a.
Zwycięstwo w relegacjach do ESEA MDL League jeszcze jako stand-in pokazało, że
jesteśmy w stanie wzbić się na dobry poziom i nie pozostaje nam teraz nic innego, jak ciężki
trening.” - powiedział Sebastian “NEEX” Trela
Drugim, zakontraktowanym zawodnikiem jest doskonale wszystkim znany Patryk “Patitek”
Fabrowski. Zaledwie 19-letni zawodnik, który już zaznaczył swoją obecność na polskiej
scenie CS:GO, grając w takich drużynach jak - Venatores czy x-kom Team. W barwach xkomu osiągnął największe sukcesy, wygrywając Good Game League 2018 w Poznaniu.
“Chwilę przed relegacjami do MDL League, napisał do mnie Matty z pytaniem, czy chcę im
pomóc w kwalifikacjach. Po awansie doszliśmy wspólnie do wniosku, że mamy świetną
komunikację w tej piątce i dobrze nam się gra razem. Dzięki temu wyszła propozycja
kontraktu ze strony organizacji, którą od razu przyjąłem. Widząc plany i założenia drużyny
na ten rok wiem, że będziemy walczyć o to, aby stać się jedną z najlepszych drużyn w
Polsce oraz zaznaczymy pozytywnie swoją obecność na europejskiej scenie CSa.” powiedział Patryk “Patitek” Fabrowski

Pierwszym sprawdzianem Izako Boars w oficjalnym już składzie, będzie poniedziałkowy
mecz w ESEA MDL League, w którym zmierzą się z mistrzami Sezonu Jesień 2018 Polskiej
Ligi Esportowej - AGO esports.

