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Blokada obecnego sezonu i darmowa zmiana
nazwy postaci

Obecny sezon rankingowy zbliża się ku końcowi i wkrótce zamknięte zostaną wszystkie
ligi i dywizje.
Co to oznacza dla graczy:
●

●

●

Po zamknięciu sezonu nie można będzie awansować ani spaść z aktualnej ligi czy
dywizji, a pula punktów bonusowych przestanie rosnąć.
Po zablokowaniu lig i dywizji, wciąż można jeszcze wykorzystać pozostałe punkty
bonusowe i uczestniczyć w zmaganiach o pozycję w obrębie swojej dywizji, aż do
zakończenia sezonu.
Jeżeli walczysz o awans do wyższej ligi, jeszcze masz szansę się załapać. Obecny
sezon zostanie zamknięty w poniedziałek, 13 czerwca.

Prosimy pamiętać, że ukryte wskaźniki wykorzystywane do ustalania awansów i
spadków wciąż będą aktualizowane po zamknięciu sezonu oraz wykorzystywane do
wyszukiwania przeciwników. Jeżeli będziesz grać znacznie lepiej lub gorzej niż średni
poziom twojej ligi w czasie blokady, po rozegraniu pierwszego meczu następnego
sezonu twoja liga może się zmienić. Wyniki po zamknięciu sezonu wciąż się liczą.
Zamknięcie obecnego oznacza oczywiście, że następny sezon jest tuż za rogiem. W
poniedziałek 20 czerwca rozpocznie się 3. sezon 2016. Nagrody za osiągnięcia z
sezonu zostaną przyznane, a pule bonusowe zresetowane. Ukryte wskaźniki
umiejętności, wykorzystywane w meczach oraz przy ustalaniu pozycji w lidze, zostaną
zachowane. Jak już wspominaliśmy na forum, trzeci sezon będzie nieco krótszy, by dać
graczom więcej czasu na przygotowanie się do rywalizacji w rankingu WCS Challenger
przed mistrzostwami letnimi.

Kilka dni przed rozpoczęciem nowego sezonu, darmowa zmiana nazwy postaci w
StarCraft II zostanie ponownie dodana do wszystkich kont, dla których funkcja ta
nie jest obecnie dostępna. Opcje zmiany nazwy postaci nie kumulują się (co oznacza, że
w danym momencie można mieć tylko jedną darmową możliwość takiej zmiany) - więc
jeśli rozważacie taki krok, to nie zwlekajcie ani chwili dłużej. Życzymy powodzenia
wszystkim, którzy zmierzą się w rozgrywkach pierwszego sezonu i mamy nadzieję, że
będziecie się świetnie bawić na nowych mapach. GL HF!
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Test TP-Link AC1200

Router TP-Link Archer C1200 jest konstrukcją bardzo z
wyglądu nawiązującą do innych routerów tej firmy. Za kwotę w okolicach 210 zł otrzymujemy urządzenie, które powinno
tak naprawdę w 100% pokrywać w pełni potrzeby każdego użytkownika oczekującego od routera przede wszystkim
stabilnej pracy i osiągów. Postanowiliśmy zatem poddać ten router krótkim testom, aby sprawdzić, czy tak faktycznie
będzie.Data publikacji: 21.09.20170

DreamHack Open: Valencia 2016 - Nerchio w półfinale - live!

DreamHack Valencia to jedno z największych e-sportowych wydarzeń w Europie - dlatego nie mogło zabraknąć na nim
StarCrafta II! W czasie rozgrywek 96 graczy będzie konkurować o 50 000 USD oraz 5 000 punktów WCS.Data publikacji:
16.07.20161

Aktualizacja 3.4 – Duże zmiany w rankingu StarCrafta II

Na oficjalnym
blogu Blizzarda pojawił się nowy wpis dotyczący tym razem zmian w rankingach: Ranking StarCrafta II jest areną dla
niezwykle zaciętej rywalizacji. Do walki rusza wielu uczestników, ale tylko nieliczni awansują do ścisłej czołówki.Data
publikacji: 03.07.20160

Rozpoczęcie trzeciego sezonu rankingowego 2016

Trzeci sezon
tegorocznych rozgrywek ligowych w StarCrafta II uważamy za otwarty! Zresetowano pulę punktów premiowych oraz
rankingi i przyznano nagrody za sezon drugi roku 2016.Data publikacji: 26.06.20160

Filmowy „Warcraft” już wkrótce w księgarniach!

Powieść „Warcraft”,
której wydanie zbiega się z polską premierą filmu „Warcraft. Początek” w reżyserii Duncana Jonesa, do księgarń trafi już
15 czerwca. Na kartach książki czytelnicy wkroczą w nowy wymiar emocji towarzyszących bohaterom fikcyjnych
światów Azeroth i Draenor. Za sprawą Christie Golden, pisarki od lat cenionej przez fanów świata Warcraft, konflikt ludzi
i orków nabierze jeszcze większej intensywności.Data publikacji: 13.06.20160
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