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Το PvPRO παρουσιάζει
Hellenic Counter-Strike League: Season 2
Counter-Strike: Global Offensive
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 21/03/2018

Το PvPRO.com παρουσιάζει το Hellenic Counter-Strike League: Season 2 (HCSL), που
ξεκινάει στις 28 Μαρτίου με τα ανοικτά προκριματικά για την επικείμενη ανάδειξη του
καινούριου πρωταθλητή. Το έπαθλο έχει διπλασιαστεί από την προηγούμενη χρονιά,
φτάνοντας φέτος τα € 2,000, και οι τελικοί για άλλη μια φορά θα πραγματοποιηθούν στην
Battlenet Arena.
Η Ελλάδα έχει έλλειψη στον τομέα αυτόν του CS:GO και το HCSL έχει καταφέρει να
καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας δημοσιότητα με έναν θεσμό όπου οι τοπικές
ομάδες και παίκτες μπορούν να αναδειχθούν. Η δεύτερη σεζόν θα φιλοξενήσει τις 8
καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, 4 από τις οποίες θα είναι απευθείας καλεσμένες στο
πρωτάθλημα με τις υπόλοιπες να προκρίνονται από τα ανοικτά προκριματικά που θα
γίνουν στο PvPRO.com .
Θα υπάρξουν δύο single elimination προκριματικά, μέσω των οποίων θα αναδειχθούν
από δύο ομάδες κάθε φορά για να συμπληρωθεί η τελική οχτάδα. Οι ομάδες στο κυρίως
event θα παίξουν σε ένα Bo2 Round Robin όμιλο για να διεκδικήσουν μια θέση στα LAN
τελικά στην Αθήνα.
Όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανα στο https://www.twitch.tv/hellascsl
Ανοικτά προκριματικά
Single elimination Bo1 bracket, Ελληνικές ομάδες μόνο – Οι καλύτερες δυο ομάδες από
κάθε προκριματικό, προχωρούν στην φάση των ομίλων του κυρίως τουρνουά.
HCSL Προκριματικό #1 | Ημερομηνία: 28 March 2018
LINK - https://www.pvpro.com/pvpro/csgo-eu/tournament/view/25629
HCSL Προκριματικό #2 | Ημερομηνία: 30 March 2018
LINK - https://www.pvpro.com/pvpro/csgo-eu/tournament/view/25630
Δομή του κυρίως τουρνουά
• 4 προσκεκλημένες ομάδες (ανακοινώσεις έπονται στην επίσημη σελίδα του Facebook
@hellascsl) + 4 ομάδες προκριθείσες από τα ανοιχτά προκριματικά.
• 8 ομάδες, 1 όμιλος, Round Robin format, όλοι οι αγώνες Bo2.
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• Οι καλύτερες δύο ομάδες προκρίνονται κατευθείαν στα offline τελικά, ενώ οι ομάδες
στις θέσεις 3 με 6 παίζουν ένα seeded single elimination bracket για τις δύο τελευταίες
προκρίσεις.
• Οι ημιτελικοί καθώς και ο μεγάλος τελικός παίζεται σε Bo3.
• Ημερομηνίες: 26 & 27 Μαίου 2018
• Τοποθεσία: Battlenet eSports Arena | Ιωάννου Μεταξά 4, 17343, Άγιος Δημήτριος,
Αθήνα
Επιπλέον του χρηματικού επάθλου, οι
καλύτερες τέσσερις (4) ομάδες θα έχουν
απευθείας πρόσκληση στην επόμενη σεζόν
του HCSL.
Logo: Κατέβασέ το
Επίσημη Ιστοσελίδα: http://www.hcsl.gr/

Διαμοιρασμός χρηματικού επάθλου
Θέση

Μερίδιο Επάθλου

1st

1,000 €

2nd

500 €

3rd - 4th

250 €

Για το PvPRO.com
Το PvPRO.com είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη CS:GO πλατφόρμα, που
περιλαμβάνει online τουρνουά, πρωταθλήματα, Competitive Matchmaking, και
ενσωματωμένο gaming κατάστημα. Παρέχει ένα ασφαλές μέρος όπου οι παίχτες
μπορούν να μαζεύονται και να συναγωνίζονται για έπαθλα, οποτεδήποτε από όλον το
κόσμο. Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε το https://www.pvpro.com
Για την Battlenet Arena
Στη Battlenet Arena σε περιμένουν υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και ειδικά
διαμορφωμένη Gaming Arena. Με συνεχή Events και άριστες υπηρεσίες το Battlenet
Internet Station, θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό χρήστη.
###
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