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12 października start e-sportowej Ligi Mistrzów UEFA w PES 2018 

Konami i Wydawnictwo Techland mają przyjemność ogłosić szczegóły oficjalnej e-

sportowej Ligi Mistrzów UEFA - PES LEAGUE WORLD TOUR 2018. Sieciowe kwalifikacje do 

PES League Online Championship 2018 Season 1 rozpoczną się 12 października. 

Od jutra gracze będą mogli powalczyć o kwalifikację do rundy azjatyckiej. Jest ona pierwszą z 

trzech, które wyłonią uczestników finałowej rundy PES LEAGUE WORLD TOUR 2018. Rudna 

azjatycka odbędzie się w Tokio w styczniu 2018 roku. Weźmie w niej udział 16 graczy. Osiem 

miejsc przypadnie czołowym graczom poprzedniego sezonu PES League. Pozostali zostaną 

wyłonieni spośród uczestników startującego jutro pierwszego sezonu PES League Online 

Championship 2018. 

E-sportowa PES LEAGUE WORLD TOUR 2018 ma za zadanie wyłonić najlepszego na świecie 

gracza w nowej odsłonie piłkarskiej serii Konami. Oprócz rundy azjatyckiej, odbędzie się 

szereg innych turniejów offline włącznie z rundą amerykańską i europejską, które 

zaplanowano na wiosnę 2018 roku. Gracze z największą ilością punktów rankingowych 

zakwalifikują się do finałowego turnieju rozgrywanego w lecie 2018. W nadchodzącym 

sezonie odbędzie się również rywalizacja w nowym trybie kooperacji (ruszy wraz z 

amerykańską rundą turnieju). 

Więcej informacji: https://www.konami.com/wepes/2018  
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O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  
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