ﻧﺒﺮد ﺑﺘﻞ روﯾﺎل در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪزودی ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﮐﺜﺮ ﺷﻤﺎﻫﺎ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺰﯾﺮهای ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﺛﺮوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ً
ﮐﺮده و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل را در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  6ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل
در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﻓﺮد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﻣﺒﻠﻎ  45ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻃﺮاح ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آﮔﻬﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎداش ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺑﺮﻧﺪه
ﺷﻮد 100 ،ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ از اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی

اﯾﺮﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻼح ﺑﺎدی ﺑﻮده و ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ »زره ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻟﻤﺲ« ﺑﺮ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ
را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل  3روزه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ  100ﻧﻔﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻃﯽ روز ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺷﺐﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ،ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن رﻗﺎﺑﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎش ،آﮔﻬﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ  Hush Hushﮐﻪ ﺑﻪ »آﻣﺎزون ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎ« ﻣﻌﺮوف
ﺑﻮده ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺗﺎ
ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد  45ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪی اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺎ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮای ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ .زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،زﻣﺴﺘﺎن
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ،اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان از ﺳﻮی ﻣﺮدم و ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

