
Ostateczne rozstrzygnięcia w Polskiej Lidze Esportowej już na początku grudnia! 
 
Counter Strike: Global Offensive i League of Legends, w te dwa tytuły zagrają najlepsi zawodnicy Polskiej 
Ligi Esportowej, której finały odbędą się w dniach 2-3 grudnia. Tym razem rozgrywki zobaczymy w 
niespotykanym dla esportu otoczeniu, Muzeum Gazownictwa w Warszawie. 
  
Zmagania najlepszych polskich drużyn są źródłem dobrej rozrywki i niezapomnianych emocji. Po 
dziewięciu tygodniach internetowych rozgrywek, przyszła pora, by spotkać się na turnieju offline. To 
właśnie w Warszawie poznamy zawodników, do których trafi lwia część z największej puli nagród w historii 
polskiego esportu, wynoszącej 261 360 złotych. 
  
O tak duże nagrody pieniężne, pamiątkowy puchar i chwałę walczyć będzie osiem zespołów. AGO 
Gaming, Team Kinguin, PRIDE i Venatores sprawdzą się w Counter Strike: Global Offensive. Natomiast na 
drużyny League of Legends przyjdzie nam poczekać do 22 listopada. Wtedy to poznamy formacje, które 
dołączą do Illuminar Gaming i Pompa Team. O ostatnie dwa miejsca walczyć będą Team DPD, Sneaky 
FoxEZ i AGO Singularity. 
  
Rozgrywki najlepszych polskich zespołów będzie można śledzić na fanpage’u Polskiej Ligi Esportowej oraz 
kanale ESPORTNOW na platformie Twitch.tv. Wszystkie mecze zostaną profesjonalnie skomentowane w 
języku polskim - na stanowiskach komentatorskich podczas meczów CS:GO zasiądą Piotr “Izak” Skowyrski 
i Patryk “easy” Dzięcioł, zaś podczas rozgrywek League of Legends Damian “Nervarien” Ziaja oraz Łukasz 
“Leo” Mirek. Za analizy pomeczowe odpowiadać będzie zespół ekspertów. 
 
Faza playoff i wielki finał nie mogłyby się odbyć bez wsparcia partnerów Polskiej Ligi Esportowej, firm Play, 
Sprite, LG, ASUS Republic of Gamers oraz Twitch. Dzięki nim  ponad 90 graczy przez ostatnie 3 miesiące 
spełnia swoje marzenia o zostaniu profesjonalnymi zawodnikami. Wsparcie zapewnia również PGNiG, 
będące właścicielem obiektu, na którym odbędą się finały 2 sezonu Polskiej Ligi Esportowej. 
 
Faza zasadnicza drugiego sezonu Polskiej Ligi Esportowej była olbrzymim sukcesem medialnym. Co 
tydzień tysiące fanów esportu oglądało starcia między najlepszymi krajowymi zespołami - transmisje 
Polskiej Ligi Esportowej wyświetlono ponad 2 mln 300 tysięcy razy! Widzowie spędzili przed monitorami 
557 tysięcy godzin. 
 
Informujemy również, że w związku z finałami otwieramy akredytację prasową - media zainteresowane 
pojawieniem się na turnieju prosimy o wypełnienie formularza akredytacyjnego, znajdującego się pod tym 
adresem. 
 
LINKI: 
http://polskaligaesportowa.pl/ - Oficjalna strona Polskiej Ligi Esportowej 
https://www.twitch.tv/esportnow - Kanał Twitch.tv ESPORT NOW, transmitujący rozgrywki Polskiej Ligi 
Esportowej 
http://bit.ly/yt_ple - Kanał YouTube Polskiej Ligi Esportowej 
https://www.instagram.com/esportnow/ - Instagram ESPORT NOW 
https://www.facebook.com/PolskaLigaEsportowa/ - Fanpage Polskiej Ligi Esportowej 
http://www.przegladsportowy.pl/ - patron medialny Polskiej Ligi Esportowej 
http://muzeum.gazownictwa.pl - oficjalna strona internetowa Muzeum Gazownictwa w Warszawie, w którym 
zostanie zorganizowany event 
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