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Oci

Els esports electrònics
Una  nova  modalitat  d'esports  és  la  dels  esports
electrònics que deriva dels videojocs. Aquests també
es  coneixen com (e-sports  o  competitive  gaming)
que  són  termes  anglesos  organitzats  per  les
competicions multi jugadors de videojocs. “e-sports”
i “competitive gaming” no es poden traduir encara
que us explicaré que signifiquen aquests termes.

E-sports

La E ve de “electronic” que significa com el seu nom
indica electrònic i “sports” que significa esports.

Competitive Gaming

“Competitive” és competitiu i “Gaming” que com a
tal  no es pot  traduir  perquè es un terme angles,
encara  que  és  d'us  quotidià  per  als  jugador  dels
videojocs d'arreu del món. “Gaming”  és una paraula
que s'utilitza per tots els aspectes relacionats amb
els videojocs.

Els gèneres de videojocs més comuns en aquestes
competicions són els de estratègia en temps real,
lluita,  acció en primera persona i camp de batalla
muti jugador en línia.

D'aquests  gèneres,  els  jocs  més  jugats  a
competicions oficials que a tornejos són:     League
of  Legends  (LoL),  Dota  2,  StarCraft  II,  Counter
Strike:Global Ofensive (CS:GO), Call of Duty (CoD).

D'aquest jocs les competicions més conegudes són
las de CS:GO i LoL.

Ara parlaré del LoL i les seves competicions:

Sobre el joc:

Aquest  és  un  joc  exclusiu  de  PC,  és  un  MOBA
(“multiplayer online battle  arena” camp de batalla
muti jugador en línia).

-Esquerda de l'invocador: El mapa normal 5 vs 5
amb el jugador escollint línies posant-se d'acord.

-Classificatòria: És la esquerda de l'invocador però
classificant-se a les següents lligues: Bronze,   Plata,
Or, Platí, Diamant, Mestre, Aspirant.

Les lligues del LoL més comuna són: NA LCS, EU
LCS, LPL i OGN.

Avui parlarem de la EU LCS que és la lliga d'Europa.

Començarem per la part de fora i es endinsarem cap
a l'interior de l'estadi.

Els  jugador  són persones que han jugat  molt  per
arribar on són. Quan han fitxat per un equip aquest
s'han  reunit  en  una  “gaming  house”.  Els  jugador
tenen una rutina molt seriosa. Aquesta consta de 2
hores  d'exercici  al  dia,  2  més  de  parlar  amb  el
“coach”  i  la  resta  practicar  en  el  joc,  descansar
menjar, sopar...

Els dies de competicions van a un estadi  de Berlín,
Alemanya. Aquest tenen 10 minuts de preparació i
doncs comencen el “partit” (la partida).

Ja començat el partit, la primera fase consisteix en
que cada equip prohibeix 3 personatges pensant en
el equip contrari. La segona fase és la partida.

1 Fnatic 9-3

1 Sk Gaming 9-3

3 H2k 8-4

4 Gambit Gaming 7-5

5 Copenhagen Wolves 6-6

5 Unicorns of Love 6-6

7 Elements 5-7

8 Giants Gaming 4-8

8 Roccat 4-8

10 Meet Your Makers 2-10

Jo crec que Fnatic guanyarà la competició degut a
que  el  top  laner (Huni)  i  el  jungler  (Reignover)
ambdos són koreans i tenen molta compenetració, el
mid laner (Febiven) és molt bo,  l'  adc  (Steelback) i
el support  (YellowStar) són francesos i tenen molta
compenetració  també,  a  part  tenen  un  choach
(Deilor) que els ensenya molt. Aquest equip a partir
del  minut  20  agafa  un  pic  de  poder  molt  fort  i
comencen a agafar kills,  dracs etc.


