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Október 10-én rendezik meg a FIFA 21 első hivatalos hazai versenyét, a K&H e-kupa FIFA
21 1v1 bajnokságot. Az esemény helyszíne idén is az MTK Budapest Esport Aréna, ami a
járványhelyzethez igazítottan ad helyet az e-sport bajnokságnak.

A FIFA 21 – többek között – gyorsított játékmenettel, az edzések testre szabásával, a passzok
és lövések pontosságának, valamint érzékenységének javításával fokozta idén a játékélményt.
A FIFA videójáték-sorozat új verziójának első hivatalos versenye immár hagyományosan a K&
H e-kupa FIFA 21 1v1
bajnokság, amit a szervezésért és lebonyolításért felelős esport1.hu szakmai csapata október
10-én rendez meg az MTK Budapest Esport Arénában. A villámgyorsan regisztrált 128 fő
amatőr játékos az utolsó fordulóban négy profi, a legutóbbi HUNESZ FIFA Masters első négy
helyén végzett versenyzővel – chris_maj, tooFrez, Grislyjam22 és SuubHex – küzd majd meg.
A verseny összdíjazása 300 000 forint, amiből az amatőr és az e-sportoló kategória indulói
külön-külön díjazásban részesülnek.

„Ahogyan az életünk minden területén egyre jelentősebbé vált a virtuális tér, úgy a sportban is
nagyobb teret nyertek az online játékok és versenyek. A digitális megoldások támogatójaként a
K&H a hazai, nem a videójáték piacon működő nagyvállalatok közül elsőként állt be az e-sport
mellé, és évek óta aktív szerepet vállal a sport leginnovatívabb, legdinamikusabban fejlődő és
az utóbbi hónapok egyik legaktívabb területének, a hazai e-sport fejlődésének támogatásában
is. A FIFA nemcsak a hagyományos sportokat tekintve az egyik legnépszerűbb videójáték,
hanem azt is bizonyítja, hogy a digitalizáció rendkívüli térnyerésével a sportban az offline és az
online tér közti határ elmosódott. A videójáték éppolyan népszerű, mint az eredeti meccsek, a
képi megjelenés ma már vetekszik a tévéképernyő előtt ülő szurkolók élményével, az
e-sportolók pedig a fizikai felkészültség mellett ugyanazt a profizmust teszik bele a játékba, mint
a labdarúgók. Mi idén is ezt az elszántságot, eltökéltséget, kiváló teljesítményre törekvést
keressük és díjazzuk a K&H e-kupa FIFA 21 1v1 versenyen” – mondta el Horváth Magyary
Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója
a rendezvény szponzoraként.
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Szegő Péter, az MTK Budapest Esport Szakosztályának vezetője az MTK Budapest Esport
Arénában megrendezett verseny kapcsán elmondta: „Nagy öröm számunkra, hogy Közép-Kelet
Európa egyetlen, minden játékigényt kielégítő, exkluzív versenyhelyszínén továbbra is otthont
adhatunk a legizgalmasabb hazai e-sport versenyeknek. Mi a magunk részéről az e-sportolók
és a szurkolók számára biztosítjuk a vírusjárvány miatt szükséges óvintézkedéseket, a játék új,
talán minden eddiginél élethűbb verziója pedig – többek között a gyorsított játékmenettel, a
passzok, lövések pontosításával és a mérsékeltebb játékvezetői döntésekkel – igazán szoros
és lenyűgöző meccseket ígér.”

Az eseményről további információ és regisztráció: https://khkupa.esport1.hu/

A sajtótájékoztató az alábbi linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=2eprCjaf
yFY&amp;feature=youtu.be

A FIFA 21 újdonságait luckeY ebben a videóban mutatja be: https://www.youtube.com/watch?
v=cHZY4xZJzt0
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