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Blast Pro Series Istanbul Cs Go Şampiyonu Belli
Oldu..
2 gün süren dev mücadele, görkemli bir tören ve muhteşem maçlarla noktalandı. Ev
sahipliği yaptığımız Turnuvanın şampiyonu hiç maç kaybetmeyen Astralis oldu.
Yayın Tarihi : 30 Eylül 2018 Pazar (oluşturma : 21.05.2019)

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük espor organizasyonu olan Blast Pro Series Istanbul dün
akşam tamamlandı. Şampiyon Face it Major'de olduğu gibi Astralis oldu. Danimarka temsilcisi 150
bin dolarlık ödülü kazanmaya hak kazandı.
Temsilcimiz Space Soldiers ise 4. olarak 15 bin dolar ödülle turnuvadan ayrıldı.
Dün grup maçları 3. round olarak devam etti. Öncelikle temsilcimiz Mirage haritasın mIBR ile
karşılaştı. Karşılaşmadan 16-8 mağlup olan temsilcimiz, günün 2. maçında ise Cloud9 ile Mirage
haritasında oynadığı çekişmeli maçı 16-11 kaybetti. Grubun son maçında milli mapimiz Dust2
haritasında Virtus Pro ile karşılaşan Space Soldiers maçı 16-10 kazanarak grup aşamasını 2
galibiyet 3 mağlübiyet ile tamamladı.
3. lük karşılaşmasında ise NIP ile 1 vs 1 modunda karşılaşan temsilcimiz ne yazık ki maçı 30-25
kaybederek 4. lüğe razı oldu.
Turnuvanın finali ise beklendiği gibi Astralis ile mIBR arasında gerçekleşti. Beklenenin aksine kolay
bir maç olmadı. MIBR'ın seçtiği Train haritasında Astralis maçtan 16-3 galip ayrılınca herkes
turnuvanın bittiğini düşünmeye başlamıştı. Fakat sanılan olmadı. Astralis'in tercih ettiği Overpass
haritasında mIBR temsilcimiz Türk asıllı oyuncumuz tark'in muhteşem performansıyla harika bir
come back atarak maçı 16-14 kazandı ve 3. mape gidildi.
3. map Inferno olarak belirlenmişti. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısını Astralis
8-7 önde tamamladı. Ct tarafında 2. yarıya başlayan mIBR yeterince savunmada direnemeyince maç
16-14 Astralis'in üstünlüğüyle tamamlandı.
Şampiyon Astralis 150 bin dolar ödülü kasasına götürürken, 2. olan mIBR ise 50 bin dolar kazandı.
3. olan NIP 45 bin, temsilcimiz Space Soldiers 15 bin, 5. olan Virtus Pro 10 bin ve son sıradaki
Cloud9 ise 5 bin dolar kazandı.
Turnuvanın MVP oyuncusu ise muhteşem performansıyla Astralis'in Awp oyuncusu device oldu.

Bu dökümanı orjinal adreste göster

Blast Pro Series Istanbul Cs Go Şampiyonu Belli Oldu..

