ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ  :WESGدﯾﺎﮐﻮ
و  DeMiGoDﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﻬﺮان ﺧﺎﺗﻤﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۷
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  WESGﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
روﯾﺪادﻫﺎی ورزش ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ Alisport
)زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ  (Alibabaﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﻬﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﻓﺮق داﺷﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر WESG
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﭘﯿﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺮورﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ )ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ و دوﺑﯽ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر( ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﻼ
ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد.

ﺷﯿﻮه ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺪه
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻧﻼﯾﻦ
در رﺷﺘﻪ دوﺗﺎ  2ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻢ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﯿﻢ اﻣﯿﺮ ﻓﺎﻧﺘﻮم ﺑﻪ اﺳﻢ
) Vanguardﺳﺎﺑﻖ( ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻘﺎش و  FelMysTﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺗﯿﻢ در ﺳﺮی دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻧﺘﺨﺎب در ﺑﺎزی اول ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺗﯿﻢ ﻧﻘﺎش ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺸﺪ.

در ﺳﺮی دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﯿﻢ ﻧﻘﺎش ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ  Cynاز اﻣﺎرات واﮔﺬار ﮐﺮد.

در رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  10ﺗﯿﻢ از
اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﯿﻢ  For Gloryﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و
در ﻓﯿﻨﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ  NASR eSportﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزی را ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  2ﺑﺮ  1ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ واﮔﺬار ﮐﺮد .در ﺳﺮی دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﯿﻢ For
 Gloryﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی از
اﻣﺎرات ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﻢ  FTRﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
اﻣﺎ در رﺷﺘﻪ  Starcraft IIﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺎم آﺷﻨﺎی ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل در

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  WESGﺷﺪ.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ رﺷﺘﻪ  PES 2019ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﺮان در اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن رﺷﺘﻪ PES 2019
در اﯾﺮان و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮب اﯾﺮان در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ  PESﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ دﯾﮕﺮ در رﺷﺘﻪ  CS:GOﻫﻢ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و در ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

در رﺷﺘﻪ  PES 2019اﺑﺘﺪا در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  128ﺑﺎزﯾﮑﻦ از اﺳﺘﺎن
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از  3روز رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺴﺎس در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺟﺎﻧﯽ از ﺗﯿﻢ دﯾﺎﮐﻮ ﺑﺎ
ﭘﯿﺮوزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺷﺎد ﺷﺎﻫﺴﻮن از ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮدﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  WESGراه
ﯾﺎﺑﺪ.

در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎﻧﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻫﻢ ﺗﯿﻢ  VivAاز ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﺧﻮد و ﻃﯽ ﯾﮏ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ در ﻓﯿﻨﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﯿﻢ  MTCرا ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

