Pierwszy etap rozgrywek League of Legends Polskiej Ligi
Esportowej rusza już pod koniec maja. Przyjdź na Warsaw Games
Show i zobacz rozgrywki na żywo!
Już 31 maja startuje Warsaw Games Show, a wraz z nim zmagania zawodników
League of Legends w ramach Polskiej Ligi Esportowej. Zawodnicy zmierzą się
ze sobą w rozgrywkach offline, które na żywo będą mogli podziwiać wszyscy
zainteresowani kibice. Tegoroczna rywalizacja w LoL’a będzie nie lada gratką
dla wszystkich fanów tej popularnej gry - organizatorzy Polskiej Ligi
Esportowej szykują aż 5 etapów, które będziemy mieli okazję śledzić od końca
maja do października.
Pierwsza runda rozgrywek w LoL’a wystartuje podczas Warsaw Games Show
.
Zmagania najlepszych polskich drużyn będziemy mogli śledzić od 31 maja do 1
czerwca nie tylko za sprawą transmisji online, ale również na żywo, kibicując swoim
ulubionym zespołom z halowych trybun.
Na zainteresowanych fanów chcących zawitać w Nadarzyńskim Międzynarodowym
Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo czekają zarówno jednodniowe
bilety, jak i karnety obejmujące wstęp na wszystkie dni, w które przeprowadzone
zostaną rozgrywki.
Bilety są dostępne na stronie www.biletynatargi.com
Poza atrakcjami w postaci rozgrywek League of Legends w Polskiej Lidze
Esportowej, na wszystkich chętnych chcących odwiedzić Warsaw Games Show
organizatorzy przygotowali masę dodatkowych aktywności. Gorące premiery oraz
przedpremierowe pokazy gier, strefy wolnego grania oraz warsztaty GameDev to
jedynie ułamek tego, co będziemy mieli okazję zobaczyć podczas imprezy.
Szczegóły rozgrywek League of Legends
Tak jak w przypadku rozgrywek Counter-Strike: Global Offensive, również wszyscy
zawodnicy i kibice League of Legends mogą się spodziewać znacznych zmian.
Jedną z najpoważniejszych jest wprowadzenie zupełnie nowego formatu zmagań.
Co więcej, na zawodników i kibiców czeka aż 5 etapów mających na celu wyłonić
zespoły, które zobaczymy w fazie playoff. Etapy eliminacyjne będziemy mieli okazję
śledzić raz w miesiącu, od maja aż do października.
Każdy z etapów jest turniejem z pulą nagród wynoszącą 10 tysięcy złotych. Drużyny
walczą jednak nie tylko o pieniądze, ale też o jak najwyższe miejsca. Te przeliczane

są na punkty, których suma będzie determinować udział oraz rozstawienie w fazie
playoff. Format etapów eliminacyjnych jest drabinką pucharową pojedynczej
eliminacji dla 8 zespołów. 6 z nich zostanie zaproszonych do pierwszego etapu
rozgrywek, pozostałe wyłonią otwarte kwalifikacje.
“Rok 2019 podyktował liczne zmiany w całej Polskiej Lidze Esportowej. Nowości
pojawiły się również w dywizji League of Legends. Oprócz pięciu comiesięcznych
etapów przeprowadzanych od końca maja do października, szykujemy zmianę
dotychczasowego formatu zmagań. System spotkań, który zobaczymy będzie
rozgrywany w ramach single elimination, a w każdym z etapów zobaczymy po 8
zespołów.” - komentuje Lena Bortko, Brand Manager Polskiej Ligi Esportowej
O wydarzeniu
Warsaw Games Show to nie tylko święto dla fanów sportów elektronicznych ale w
szczególności raj dla graczy. Wszyscy zwiedzający będą mieli okazję poznać
imprezę w aż 5 aspektach tematycznych: gry wideo - komputerowe, konsolowe,
mobilne, indie; atrakcje - strefy wolnego grania (ponad 1 000 konsoli i PC), premiery
gier, spotkania z twórcami gier i gwiazdami esportu, Game Jam, konkursy, koncerty;
VR - oprogramowanie, sprzęt, akcesoria; hardware - komputery stacjonarne i
laptopy, konsole, tablety, telefony; akcesoria - klawiatury i myszki gamingowe,
monitory, pady, głośniki i słuchawki, kierownice, fotele, oprogramowanie.
Więcej informacji o wydarzeniu dostępne na stronie www.warsawexpo.eu

