
 

 

Confidential C 

Renault Vitality câștigă Rocket League Spring Series Europe 

 

Renault Vitality continuă să domine scena European Rocket League, învingând cu 4-0 echipa 

Dignitas în finala Rocket League Spring Series Europe 

 

Paris, 11 mai 2020 : Ieri seară, Renault Vitality a ieșit victorioasă din seria Rocket League 

Spring Series Europe cu un scor de 4-0 în finala împotriva rivalilor de la Dignitas. Victor "Fairy 

Peak !" Locquet, Alexandre "Kaydop" Courant şi Yanis "Alpha54" Champenois au luat cu asalt 

competiția fără a pierde o singură serie în primele trei ture. Echipa este considerată acum cea 

mai bună echipă din Europa, după un spectacol incredibil de abilitate într-un meci foarte 

așteptat împotriva campionilor europeni RLCS9, Dignitas. 

 

 

 
 

Renault Vitality a fost lider pe scena Rocket League de la momentul semnării cu Alex "Kaydop" 

Courant în 2018, înainte de a câștiga campionatul mondial din același an. 2020 a fost un an 

excepțional pentru echipa până acum, obținând primul loc în League Play din sezonul 9 RLCS 

și un loc secund în Campionatul European Rocket League. 

 

"Suntem încântați de performanța impecabilă a celor de la Renault Vitality în Spring Series 

Europe. Această victorie este o dovadă a abilității și a sinergiei excepționale de care dau 

dovada jucătorii noștri, precum și a angajamentului Vitality Team și Renault de a obține 

performanțe și de a-i forja pe cei mai buni sportivi din lume ", a spus Fabien" Neo" Devide. , 

președinte și co-fondator al echipei Vitality. "Au dovedit că sunt cea mai bună echipă din 

Europa, acum lucrăm pentru a stabili o dominație mondială". 
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“Felicitări Renault Vitality, jucătorilor săi și intreg stuff-ului pentru câștigarea unui titlu 

suplimentar de către această echipă impresionantă și talentă! Rocket League este un joc foarte 

competitiv și dificil care necesită abilități solicitante și coordonare. A fost o provocare incredibilă 

pentru Vitality să aducă această echipă în vârf. Acest lucru este legat strânsă legătură dintre 

Renault și Team Vitality care are voința comună de a anticipa standardele de performanță și 

pregătire de mâine în esports "- Guillaume Vergnas, Responsable Partenariats & Esports, 

Renault DP World F1 Team 

 

Renault a intrat în esport în 2018 anunțând un parteneriat cu Team Vitality și a creat o nouă 

entitate, Renault Sport Team Vitality, care concurează în Rocket League, precum și în Formula 

1™ Esports Series. Încă de la început, parteneriatul a cunoscut o creștere incredibilă a nivelului 

de performanță, incluzând un loc 4 în campionatul F1™ Esports Series din 2019 și această 

nouă victorie în campionatul Rocket League. În 2020 echipa a fost redenumită Renault Vitality 

pentru a evidenția puterea tot mai mare a parteneriatului. 

 

Despre Team Vitality 

Un club internațional de sport, Team Vitality se dedică dezvoltării excelenței și dezvoltării unei 

noi generații de atleți esport. Este locul potrivit pentru cei mai buni jucători din lume care 

concurează pentru nouă titluri, Team Vitality este una dintre cele zece echipe din Campionatul 

European League of Legends, cea mai urmărită ligă de esport din Europa. Ca brand de 

divertisment şi stil de viață recunoscut la nivel internațional, Team Vitality și jucătorii săi au 

peste 20 de milioane de abonați pe diverse rețele de socializare și au mai mulți sponsori 

importanți decât orice altă echipă de sport, inclusiv Adidas, Renault, Orange și Red Bull. Echipa 

a participat în peste 1000 de competiții, iar jucătorii au urcat pe mai bine de 250 de podiumuri 

din întreaga lume. 

 

Fondată în 2013 de Nicolas Maurer și Fabien Devide, Team Vitality își are sediul în inima 

Parisului la V.Hive, într-un complex esport de ultimă generație și are două centre de 

performanță, în cadrul iconicului Stade de France și în cadrul Renault Sport Racing din 

Oxfordshire, Marea Britanie. 

 

Despre Renault   

Motorsportul face parte din ADN-ul Renault de peste 115 ani. Renault a participat la aproape 

700 de premii majore de Formula 1 ™ și a câștigat 11 titluri de pilot, 12 titluri de constructor și 

nu mai puțin de 177 de victorii. Legăturile dintre competițiile sportului cu motor și jocurile video 

sunt incontestabile: pasiune, emoție și performanță. Toate aceste ingrediente reunesc fani ai 

motorsportului, ai jocurilor video și ai esports. În acest context, Renault și Team Vitality au creat 

o nouă entitate dedicată competițiilor de jocuri video pentru sporturile cu motor: Renault Vitality. 

 


