V4 Future Sports Festival powraca!
Wielki turniej powraca! Przed nami kolejna edycja V4 Future Sports Festival
2019. W dniach 18-22 września europejską stolicą esportu zostanie Budapeszt.
Transmisję rozgrywek CS:GO z tego wydarzenia przygotuje agencja gamingowa
Fantasyexpo, dla której będzie to już 4 realizacja w tym miesiącu. Dzięki nim fani
mogli cieszyć się polską oprawą berlińskiego Majora, pierwszego weekendu
ECS sezon 8 oraz moskiewskiej edycji Blast Pro Series.
Święto esportowych kibiców zdaje się nie mieć końca, ponieważ we wrześniu czeka
na nich spora dawka turniejowych emocji. Już 18 września rozpoczyna się turniej V4
Future Sports Festival, który odbędzie się w Budapeszcie, a jego stawką będzie suma
335,000 dolarów. Dla polskich fanów będzie to niezwykle emocjonujące wydarzenie,
ze względu na udział dwóch polskich zespołów – Virtus.pro i Adwokacik. Formacje
prowadzone kolejno przez Janusza „Snaxa” Pogorzelskiego i Grzegorza „SZPERO”
Dziamałka na początku będą musiały stawić czoła takim gigantom, jak mousesports
i Ninjas in Pyjamas.
Obie ekipy czeka ogromny test umiejętności na V4 Future Sports Festival. Nie ma tutaj
tak naprawdę łatwej grupy. Na inauguracji turnieju zobaczyć będzie można starcie
Virtus.pro z duńską organizacją Tricked, które zostanie rozegrane w środę o godzinie
11:00. Jeżeli podopieczni Jakuba “kubena” Gurczyńskiego wyjdą z tej batalii
zwycięsko, to w pojedynku o awans najprawdopodobniej będzie czekać na nich
mousesports. Europejski zespół osiąga ostatnio same sukcesy, więc na Virtusów
czeka naprawdę trudne zadanie.
Bardzo podobnie można powiedzieć o drugiej polskiej drużynie, która przyjedzie do
Budapesztu. Adwokacik na początek rozgrywek będzie musiał przejść przez jeszcze
trudniejszego rywala w postaci Ninjas in Pyjamas. Szwedzi na Węgry przylecieli prosto
z Moskwy, gdzie na innej imprezie zajęli trzecią pozycję. W takim razie będą na pewno
w dobrej formie. Grzegorz “SZPERO” Dziamałek i spółka będą musieli w takim razie
dać z siebie wszystko, żeby przejść dalej.

To nie jedyny polski akcent podczas tego wydarzenia. Organizatorzy bardzo cenią
sobie polskich graczy i gościem specjalnym będzie Jarosław ‘Pasha’ Jarząbkowski.
Relację z wydarzenia śledzić będziemy mogli na kanale Piotra “Izaka” Skowyrskiego.
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To już kolejny raz, kiedy stolica Węgier ugości czołowe zespoły ze świata Counter
Strike. Będzie to już druga edycja turnieju V4, który poprzednio odbył się w marcu
zeszłego roku. To wtedy w finale spotkała się polska formacja Virtus.Pro
z mousesports. Polacy niestety musieli wtedy uznać wyższość rywali. Obie ekipy będą
miały szansę na puchar również podczas tegorocznej edycji, warto jednak odnotować,
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Budapeszt będzie również terenem testowym zespołów z innych części Europy
i świata. To tutaj udział weźmie zmienione MIBR. Brazylijska ekipa również odnotowała
ostatnio małe zmiany, a wydarzenie na Węgrzech będzie jednym z pierwszych, które
będzie mogło zweryfikować formę Brazylijczyków. Z podobnymi pytaniami na V4
przyjedzie legendarna organizacja Ninjas in Pyjamas. Będzie to możliwie ostatnia
impreza Christophera “GeT_RiGhT” Alesunda w barwach szwedzkiej drużyny, którą
reprezentuje od wielu lat. Jest dużo niewiadomych, a mało odpowiedzi. Zdecydowanie
jednak uzyskamy większość z nich właśnie na evencie w Budapeszcie.

