Vibrant i emocionant Fase Final de la Lliga E-Futbol
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Els quatre gamers participants en la Fase Final de la Lliga E-Futbol Domino’s Pizza 2021
valoren l’experiència d’haver jugat els últims partit de manera presencial.

El Barcelona Internacional Gaming Center (BIGC) ha acollit la Fase Final de la primera
edició de la Lliga E-Futbol Domino’s Pizza 2021, la competició oficial online que ha creat
aquesta temporada la Federació Catalana de Futbol. En aquest espai totalment equipat
i preparat per acollir aquest tipus d’esdeveniments d’eGames, s’han disputat les dues
semifinals (dissabte 8 de maig), el partit per al tercer i quart lloc, i la gran final (dissabte
15 de maig).
El president de l’FCF, Joan Soteras, ha estat l’encarregat d’entregar els trofeus als
participants d’aquesta Fase Final i ha afirmat que “ha estat una primera edició molt
positiva, jugant la final en un marc incomparable com el BIGC. Per això, auguro que si hi
ha una segona, tercera edició, serà cada vegada més exitosa i tindrem més gent. Tot el
que fa la Federació Catalana de Futbol ho fa bé i seguirem en aquesta línia. Els eGames
son una nova modalitat esportiva i els federats han de saber que està al seu abast”.

Duel per al tercer i quart lloc
En quarta posició ha quedat Enric Barnadas (berniier), qui ha dit que “de la Fase Final
em quedo amb l’experiència d’haver participant en un esdeveniment presencial. Ha
estat una pena no quedar tercer, ja que el rival s’ha endut el partit en l’últim moment,
però ha estat una bona experiència”.

El seu rival i tercer classificat, Xavier Sabaté (Saba_TuJevoMDLR) ha comentat que “ha
estat un partit molt lluitat per part dels dos. Crec que he fet un molt bon partit, tant en
atac com en defensa, i la clau ha estat saber aprofitar la que he tingut i marcar al minut
88. De fet, no he tingut cap més ocasió. Era el que havia de fer, marcar la que tingués i
endur-me el partit”.

Els gamers finalistes
Biel Amatllé (RCDE_FANS) ha caigut derrotat per 3 gols a 0, però s’ha mostrat orgullós
de la seva feina perquè “la final ha estat molt bona i competida, hem tingut força
ocasions. La pena és que ell ha marcat les que ha tingut i jo no he pogut fer-ho”.

El guanyador de la primera edició ha estat Jordi Martínez (Giorgio917) qui ha destacat
“la gran final jugada en la què, per sort, he pogut avançar-me molt aviat i així encarar el
partit ràpid per estar molt tranquil al tram final, veient que podia guanyar”.

Recordem que els partits han estat comentats pel periodista Carles Fité. En l’anàlisi
tècnic l’ha acompanyat el gamer del Girona FC, Dani Vigara, un dels 32 gamers d’arreu
d’Europa que va arribar als vuitens de final de la eChampions League, i un dels millors
40 per jugar els play-off del Mundial, el qual es disputarà al mes de juliol al Japó. El
copresentador ha estat el periodista Bernat Bafaluy.
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