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Az eSport növekvő népszerűségnek örvend hazánkban, egyre több rendezvényen
ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sport digitális dimenziójával. A napokban célegyenesbe
fordul a leginkább várt nyári sportesemény felvezetésének szánt egyedülálló eSport bajnokság.
A MediaMarkt a műszaki kereskedők közül elsőként rendezett ilyen versenyt, ami minden
várakozást túlteljesítve több mint kétezer jelentkezőt vonzott be.

Bár az eSport hazánkban még az év eleji, nemzetközileg is elismert V4 Future Sport Festival
megjelenése ellenére is gyerekcipőban jár, az érdeklődők egyre több rendezvényen ismerhetik
meg a sport e válfaját, egyre több a már nem csak hazai viszonyok közt jegyzett profi
versenyző, valamint a rajongók száma is dinamikusan emelkedik az év elején becsült 250.000
főhöz képest.

Az események széles spektruma fellelhető, vannak a hivatásos, igazolt játékosoknak szóló
versenyek, de a szélesebb tömegeknek szóló bajnokságok is szép számmal vonzzák az
érdeklődőket. Ezek közül a MediaMarkt most zajló, a legnagyobb nyári focibajnokságig
befejeződő rendezvénye a legaktuálisabb.

A nemrég véget ért Közép-európai, profiknak kiírt verseny jelentkezői létszámát is
túlszárnyalva, több mint kétezren jelentkeztek a MediaMarkt bajnokságára az ország minden
pontjáról. Közülük sorsolás útján 512 induló került be az első fordulóba.

„Hazánkban először fordul elő, hogy saját, önálló eSport bajnokságot szervez egy műszaki
kiskereskedelmi márka.” – mesélt a kezdeményezés jelentőségéről Pöhacker Gábor, a
MediaMarkt marketingvezetője.
„A MediaMarkt bajnoksága kifejezetten
a nagyközönségnek szól, azzal a céllal, hogy minél szélesebb kör kipróbálhassa magát egy
hivatalos, díjazott versenyen. Ahol akár profikkal is találkozhatnak az induló amatőrök, amire
más versenyeken kevés esélyük lenne, márpedig a sportág fejlődéséhez ezek az inspiráló
élmények elengedhetetlenek.”

A bajnokság döntőjét június 9-én, a Symbol Budapestben tartják, ahol értékes díjakért, valamint
a fődíjért, egy 500 000,- Ft értékű televízióért és hangrendszerért, no meg a dicsőségért
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mérkőzik meg a 32, döntőbe jutott versenyző. A szurkolók előtt a kapuk nyitva állnak, a
szervezők remélik, hogy igazi világbajnokság hangulat közepette születhet meg a bajnoki cím.

A helyszíni szurkoláson kívül az eseményt a MediaMarkt hivatalos Facebook oldalán élőben
követhetik az érdeklődők, az aktuális állás pedig a http://mmesport.hu/merkozesek oldalon
tekinthető meg, mely folyamatosan frissül.
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