Над 400 човека гласуваха за Razer King of The Hill 2
Автор: StarCraft.bg
Понеделник, 01 Ноември 2010г. 09:20ч. -

Надпреварата на ESL България набира популярност и страхотна инерция, която ще ни
отведе в събота директно в клуб Playground, където се надяваме да станем свидетели
на изключителни игри от най-добрите SC2 играчи у нас! Ще успее ли Splendour да
защити трона си срещу талантливия Joe? Тази събота ит 17:00 часа двама от
най-талатнливите Starcraft II играчи, ще се изправят един срещу друг в епична битка.
Гледайте я на живо от клуб Playground в The Mall в София или я проследете онлайн на
адрес www.esl.eu/bg/koth
Какво ще се случи още на 30 Октомври?
Отново ще има много предизвикателства за всички посетители, както и на първото
издание на Razer KOTH. Освен Beat the Pro и GIGABYTE предизвикателствата, ще
можете да играете Starcraft II в 3D на изключителният Acer Aspire 5745DG осигурен от
Laptop.bg! Всеки посетител ще може да участва в томбола, от която може да спечели
Razer Lycosa или една от двете яки чанти GIGABYTE! Има само две условия - да
присъствате на събитието и да познаете победителя във вторият KOTH сблъсък!
Всеки желаещ да участва в томболата ще трябва да напише ника на играча, който
според него ще спечели и двете си имена на гърба на касова бележка от клуб
Playground и да я пусне в специалната купа осигурена за томболата. Веднага след края
на срещата ще бъдат изтеглени три от листчетата и наградите ще бъдат раздадени на
място! Ако се чувствате късметлия, искате да гледате SC2 на най-високо ниво сред
много приятели има само едно място за вас тази събота и това е събитието Razer KOTH
в Playground!
Всички игри за KOTH и Beat the Pro ще се играят на High-end лаптопи Acer Aspire
5745G с периферия осигурена от Razer.
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