ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ زوﻻ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ اﯾﺮان
آﻣﺎده اﻋﺰام ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﺪرام ﺑﻬﺎدری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزی وﯾﺪوﯾﯽ زوﻻ از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 25 ،اﺳﻔﻨﺪ در ﮔﯿﻢﻧﺖ ﺗﮏﮐﺎف ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر  6ﺗﯿﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺣﺬف دو ﺗﯿﻢ در روز اول ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﯿﻤﻪﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻓﯿﻨﺎل روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﮐﺴﯿﻦ ﮔﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺣﺮﯾﻒ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪش ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮوﺗﺎل
اﯾﻤﭙﮑﺖ ) (Brutal Impactﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاز ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺗﯿﻢ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﯿﻤﻪﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻓﯿﻨﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده

اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﻬﺎب ﻧﻮری ﻧﮋاد ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،از ﺷﺮاﯾﻂ و
ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮔﻔﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮔﺰارش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ زوﻻ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰاری آن را در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﯿﻤﻪﻧﻬﺎﯾﯽ دو ﺗﯿﻢ اﮐﺴﯿﻦ ﮔﯿﻢ و اﯾﻤﻮرﺗﺎل وارﯾﺮز ) (Immortal Warriorsو از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ دو ﺗﯿﻢ اﮐﺴﯿﻦ ﮔﯿﻢ ﭘﻼس و ﺑﺮوﺗﺎل اﯾﻤﭙﮑﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
دو ﺗﯿﻢ ﺑﺮوﺗﺎل اﯾﻤﭙﮑﺖ و اﮐﺴﯿﻦ ﮔﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و دو ﺗﯿﻢ
ﺑﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دو ﺗﯿﻢ ﺑﺮوﺗﺎل اﯾﻤﭙﮑﺖ و اﮐﺴﯿﻦ ﮔﯿﻢ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و
ﻓﯿﻨﺎل رو ﺑﻪ رو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف دوره ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت زوﻻ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار و
ﺑﺮوﺗﺎل اﯾﻤﭙﮑﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر اﮐﺴﯿﻦ ﮔﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ دورهﻫﺎی اول و دوم را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ زوﻻ در اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺗﯿﻢ اﮐﺴﯿﻦ ﮔﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه  10ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﺰام ﺷﻮد.

از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ زوﻻ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﭘﺎﻦ و
اوﻟﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ اﯾﻤﻮرﺗﺎل وارﯾﺮز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺷﺎره

ﮐﺮد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎزی زوﻻ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

