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A Vodafone 5G ESL mobil nyílt milánói nagydöntője bemutatja az 5G alapú játékélményt a
Vodafone valós idejű mobilhálózatán. A résztvevők 165 000 EUR összdíjazásért, valamint 5G-s
okostelefonokért és egyéb díjakért versenyezhetnek.

A Vodafone és az ESL – a világ legnagyobb e-sport vállalata – elindította a Vodafone 5G ESL
mobil nyílt versenyt: egy mobiltelefonos játék-tornát, amelynek keretében a nemzetközi
e-versenysportban első alkalommal szerveznek élőben, 5G hálózaton keresztül közvetített
nagydöntőt.

A Vodafone 5G ESL mobil nyílt versenye május 31-én indul, 2019. szeptember 29-éig tart, és
azon 17 ország játékosai vehetnek részt rajta, ahol a Vodafone jelen van. A versenyben két
népszerű online mobil játékkal vetélkednek a résztvevők: az Asphalt 9: Legends akciójátékkal;
valamint a többszereplős, kieséses battle royale stílusú harci játékkal, a PUBG MOBILE-lal.

A nemzetközi torna több, kizárólagosan online selejtező-sorozatból áll, valamint az ESL
selejtezőből, amelyre az ESL One egyesült királysági, birminghami, az ESL One kölni és a
Gamescom németországi rendezvényein kerül sor. Az online selejtezők bármilyen kompatibilis
Android vagy iOS operációs rendszerű készüléken játszhatók, tetszés szerinti
internetkapcsolaton.

Mindkét játék nagydöntőjére élőben, a Vodafone 5G hálózatán kerül sor szeptember 28-29-én a
Milánói Játékhéten, amely kiváló terepet nyújt annak demonstrálására, milyen jól használható a
Vodafone nagysebességű, valós idejű 5G hálózata gamingre.

Az 5G ESL mobil nyílt verseny élő játékában helyezést elérő döntősök összdíjazása 165 000
EUR, amelyből az Asphalt 9: Legends játék nyertese 14 000 EUR, a PUBG MOBILE játék
győztes csapata pedig összesen 40 000 EUR összegben részesül.

A Vodafone Csoport üzleti vezetője, Ahmed Essam így fogalmazott: „A Vodafone 5G ESL mobil
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nyílt versenye tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy a mobiljátékok több millió kedvelőjének
megmutathassuk a Vodafone valós idejű, alacsony késleltetésű és nagysebességű 5G
hálózatában rejlő potenciált, amely lehetővé teszi, hogy mobileszközökön az online
játékteljesítmény egészen új szintjét érhessék el, bárhol is legyenek. Az e-sport iránti
érdeklődés és részvételi arány folyamatos emelkedésével a játékhoz szükséges számos
készség és aspektus egyre inkább hasznossá és alkalmazhatóvá válik a digitális munkahelyen
is.”

„A Vodafone-nal közösen a legnépszerűbb mobiljátékok közül néhányat valódi versenyen
alapuló e-sport formában hozzuk a közönség elé, ezzel hidat építve az e-sport szerelmeseinek
kemény magja és a kikapcsolódásból, alkalmanként játszók között” – mondta Ralf Reichert, az
ESL vezérigazgatója. –
„His
zünk a mobil e-sport elterjedésében, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a programon
olyan partnerrel dolgozhatunk együtt, mint a Vodafone, aki épp az 5G nemzetközi piacaikon
történő bevezetésének küszöbén áll.”

A játékosok a hivatalos weboldalon jelentkezhetnek az online selejtezőkre, ahol egyben további
információkat is találhatnak a tornáról, a játékosok ranglistájával, a szemelvényekkel és a
kommentátorok klipjeivel és videóival együtt, valamint helyszíni közvetítéseket tekinthetnek
meg, és tanulmányozhatják az ESL One és a Gamescom programját.

A Vodafone 5G ESL mobil nyílt versenye a Vodafone egyre aktívabb részvételére épít az
e-sport területén. A szolgáltató tavaly jelentette be, hogy kiemelt partnere lesz az ESL One és
az IEM tornáknak Európa-szerte, illetve a közelmúltban hozta nyilvánosságra azt is, hogy
szponzora lesz a spanyolországi „Vodafone Giants”-nek, valamint a „Mousesports”-nak, a
legsikeresebb német profi e-sport csapatnak.
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