
2020.  MÁRCIUS 31. ,  KEDD   S P OR T I I I

• A jelenlegi ínséges 
időkben sok profi lab-
darúgó csapott fel ide-
iglenes „gémernek”, 
ha már a valódi pályán 
nem bizonyíthatnak, az 
online térben próbál-
koznak. Vannak, akik 
sikerrel teszik ezt, a 
Real Madridnál futbal-
lozó Marco Asensio a 
FIFA 20 videojátékban 
nyert karitatív jel-
legű tornát. Eközben 
megrendezték az első 
Forma–1-es virtuális 
nagydíjat is. A sport-
szimulátorok mondhat-
ni virágkorukat élik.

ORBÁN ZSOLT

H osszasan lehetne vitázni 
arról, hogy az úgynevezett 
e-sportokat mennyire helyt-

álló egyáltalán sportnak nevezni. 
Amennyiben a meghatározásnál az 
alapvető fi zikai tevékenységtől nem 
tekintünk el, akkor semmiképp sem, 
bár ezen az alapon az összes olyan 
sportágat kihúzhatnánk a listáról, 
amely elsősorban szellemi terhelést 
igényel: a Kelet-Ázsiában népszerű 
gótól kezdve, a bridzsen és a bili-
árdjátékokon át egészen a sakkig. 
Másrészt az elektronikus sportok is 
hasonlóképpen épülnek fel, mint a 
hagyományos „társaik”. Profi  játéko-
sokkal, akik a versenyzésből keresik 
kenyerüket, ráadásul ezeknek az 
eseményeknek cseppet sem elhanya-
golható a nézettségük. Az e-sportnak 
jelentős globális piaca van, a játéko-
sok napi szinten több órát töltenek a 
felkészüléssel, s bár az egészséges 
élethez szükséges testmozgást a kép-
ernyő előtt ülve egyáltalán nem nép-
szerűsítik, bizonyos értelemben ők is 
sportolók.

Fifabajnokot szerződtettek

Romániában az Universitatea Craio-
va labdarúgóklubnál igazoltak le 
elsőként e-sportolót. A krajovai egye-
sületnél tavaly ősszel jelentették 
be, hogy a román FIFA-bajnok Dan 
Buzărnescu ezentúl a fehér-kékeket 
képviseli az országos és nemzetközi 
megmérettetéseken. Az oltyán fi atal-
ember ifi ként az U Craiovánál rúgta 
a bőrt, mielőtt átváltott volna a vir-
tuális focira. Elmondása szerint napi 
nyolc-tíz órát gyakorol, hogy tartani 
tudja a lépést a külföldi vetélytár-

sakkal. A nyugat- és közép-európai 
sportegyesületek már évek óta fog-
lalkoztatnak e-sportolókat, bizonyos 
kluboknál külön szakosztályokat 
működtetnek a számítógépes játékok 
művelőinek.

Buzărnescu egyébként a Román 
Labdarúgó-szövetség által elismert 
román FIFA-válogatottnak a kapi-
tánya. A napokban két győzelmet 
szállított az Izland elleni párharc-
ban, amelynek másik két mérkőzé-
sén döntetlen született. Az online 
meccseket március 26-ára, azaz épp 
arra a napra időzítették, amikor a két 
ország válogatottja amúgy is meg-
mérkőzött volna az időközben jövő 
nyárra halasztott Európa-bajnokság 
pótselejtezőjében. Miközben a Mirel 
Rădoi vezette „trikolórok” részvétele 
kérdéses a 24 csapatos kontinenstor-
nán, addig az eEuro 2020 elnevezésű 
virtuálfoci-Eb-re kijutott a román 
csapat. A tornát az Európai Labda-
rúgó-szövetség égisze alatt szerve-
zik, a japán Konami által fejlesztett 
Pro Evolution Soccer játékon, amely 
a legutóbbi kiadástól eFootball PES 
2020 néven fut. A román PES-csapat 
a selejtezőben a portugál, szlovén, 
skót és liechtensteini riválisokat is 
megelőzve kvalifi kált az eseményre, 
a döntőket július 10-én és 11-én tart-
ják, eredetileg ezekben a napokban 
zárult volna az Euro 2020 is.

Az EA Sports 
és a Konami rivalizálása

A Konami korábban exkluzív szerző-
dést kötött az UEFA-val, a megállapo-
dás értelmében a tokiói cég játékába 
beépítik az Európa-bajnokság brand-
csomagját, beleértve a logókat, a vá-
logatottakat, hivatalos szereléseket, 
és labdát, valamint a stadionokat. A 
fejlesztést annak ellenére is piacra 
dobta a Konami, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt az Eb-t elhalasztot-

ta az európai szövetség. Az EA Sports 
és a Konami évek óta ádáz harcot vív 
a futballszimulátorok rajongóinak 
megnyeréséért.

A FIFA 20-ban visszatérő régi-új 
teremfocis, illetve utcai elemekkel  
kétségtelenül nagyot húztak, ám a 
hozzáértők összességében nem illet-
ték túl jó kritikával a játékot. A PES 
játékmenetét a legtöbb szakfórum 
valósághűbbnek tartja, ám a Konami 
hátránya – az utóbbi évek próbálko-
zásai ellenére – továbbra is licencek 
hiánya, ami rengeteg fi ktív csapat-
nevet eredményez. Az EA a 2019-es 
kiadástól visszaszerezte az UEFA 
Bajnokok Ligáját is, ugyanakkor a FI-
FA legerősebb ütőkártyája továbbra 
is az Ultimate Team (FUT) játékmód, 
amelyben a játékosok saját maguk ál-
tal felépített csapatokkal mérkőzhet-
nek meg online ligákban. A PES ha-
sonló felépítésű Myclub módja közel 
sem örvend akkora népszerűségnek, 
mint a FUT.

Sergi Roberto nem játszhatott, 
Asensio behúzta 

Nemrég a Konami és az EA közti ri-
valizálás az élvonalbeli spanyol csa-
patok közti spontán FIFA-bajnokság 
kapcsán szolgáltatott sajtótémát az 
online lapoknak. Történt ugyanis, 
hogy a LaLiga együttesei úgy dön-
töttek, a koronavírus-járvány miatti 
kényszerszünet elején virtuális foci-
ban mérkőznek meg. A bajnokságon 
az FC Barcelonát Sergi Roberto kép-
viselte volna, de mivel a katalán klub 
egyik szponzora a Konami, a jobb-
hátvédnek végül megtiltották, hogy 
kontrollert ragadjon a FIFA 20 szoft -
veren lebonyolított tornán. Ugyanígy 
járt Alejandro Pozo, a Mallorca szél-
sője is, a 18 fősre szűkült mezőnyben 
végül Marco Asensio bizonyult a leg-
ügyesebbnek: a Real Madrid játékosa 
a döntőben 4–2-re nyert a Leganest 

képviselő Aitor Ruibal ellen. A baj-
nokság során összegyűlt adományo-
kat az UNICEF-nek ajánlották a kez-
deményezők.

A futballszimulátorok rendkívül 
népszerűek a profi  labdarúgók köré-
ben, ami érhető, hiszen felnőtt egy 
olyan generáció, amely fi atalként sok 
időt tölthetett el ezen játékokkal – a 
felnőtt csapatokba bekerülő utánpót-
láskorú labdarúgókról nem is beszél-
ve. A videojátékok iránti rajongás a 
profi  sportolók körében rossz példá-
val is szolgált, 2018 őszén a Barce-
lonánál szereplő Ousmane Dembélé 
olyannyira túltolta az esti játékot, 
hogy a reggeli edzésről órákat késett. 
Akkor játékfüggőségről is lehetett ol-
vasni a 125 millió eurós francia iga-
zolás esetében, aki betegségre hivat-
kozva próbálta menteni magát, de a 
csapatorvos lebuktatta.

A napokban az egyik legnagyobb 
rajongótáborral rendelkező focis kö-
zösségi oldal, a 433 szervezésében 
zajlik FIFA 20-bajnokság, 32 ismert 
labdarúgó részvételével. Romániát 
Răzvan Marin képviseli a B-terv el-
nevezésű versenyen, és az Ajax kö-
zéppályása sikerrel vette az első kört: 
a norvég Alexander Sörloth (Trab-

zonspor) ellen 3–1-re nyert. Magyar 
játékost nem találunk a mezőnyben, 
de olyan nagynevű futballisták vál-
lalták a kihívást, mint Romelu Lu-
kaku, Krzysztof Piatek, Patrik Shick 
vagy a világbajnok Lucas Hernán-
dez. Amúgy a RB Leipzignél az AS 
Romától kölcsönben szereplő cseh 
Shick rendkívül jól bánik a játékve-
zérlővel, a 433-torna favoritjai között 
tartják számon.

Virtuális pályán köröznek 

Mialatt a világjárvány miatt sorra tör-
lik, illetve halasztják el a Forma–1-es 
versenyhétvégéket, és jelen állás sze-
rint a világbajnokság legjobb esetben 
is csak június közepén rajtolhat el a 
Kanadai Nagydíjjal, e-sporttörténeti 
pillanatnak lehettünk tanúi. Hogy 
a rajongók a kényszerleállás mi-
att ne maradjanak teljesen verseny 
nélkül, a száguldó cirkusz vezető-
sége virtuális sorozatot indított az 
elmaradt helyszíneken. A szezon-
nyitó virtuális Bahreini Nagydíjon 
a jelenlegi F1-es csapatokból Lando 
Norris (McLaren) és Nicholas Latifi  
(Williams) állt rajthoz, ugyanakkor 
Nico Hülkenberg, Stoff el Vandoorne, 
Esteban Gutierrez és Johnny Herbert 
személyében korábbi pilóták is ver-
senyeztek, különböző hírességekkel 
és e-sportolókkal kiegészülve. Az F1 
2019 videojátékon rendezett 14 körös 
futamon a Renault húszéves kínai 
tesztpilótája, a Formula 2-ből ismert 
Guan Ju-zsu (Guanyu Zhou) diadal-
maskodott.

Kontrollerre cserélt stoplis
Világszinten leállt a sportélet, az elektronikus sportok viszont hódítanak

Virtuálfociban jól áll Románia, a válogatott kijutott a nyári eEuróra  ▴  FORRÁS: UEFA

Először rendeztek számítógépes 
Grand Prix-t az F1-ben

▾   FORRÁS: FORMULA1.COM

Stratégiák és lövöldék 

Világviszonylatban a sport-
szimulátorok nem tartoznak a 
legnépszerűbb e-sportok közé, 
a 2019-es nézettségi lista első 
helyén a League of Legends (LoL) 
valós idejű stratégiai játék szere-
pel, utána következik a Fortnite 
túlélőjáték, a LoL-hoz hasonló 
Dota 2, valamint a Counter-Strike 
first-person shooter (belső néze-
tű lövöldözős játék).




