Renault Vitality își consolidează poziția în Campionatul European Rocket League şi
obține titlul de vicecampioană în sezonul 9
Renault Vitality își dovedește încă o dată consecvență la cel mai înalt nivel de performanță,
ajungând în finala unui turneu internațional pentru a cincea oară consecutiv.

Paris, 30 martie 2020: Lideri europeni la eSport, Team Vitality și Groupe Renault au fost
încântați să-și vadă echipa Renault Vitality câștigând titlul de vicecampioană europeană în
sezonul 9 din Campionatul European Rocket League. Victor ""Fairy Peak!" Locquet, Alexandre
"Kaydop" Courant și Yanis "Alpha54" Champenois au încheiat astfel un sezon foarte bun (8
victorii şi o singură înfrângere), cu o finală foarte disputată cu cei de la Dignitas, echipa care a
câștigat trofeul.
La începutul duminicii trecute, francezii și-au asigurat locul pe podium, cu un scor de 4:1 cu FC
Barcelona în semifinală, însă au obținut doar 2: 4 în ultimul joc al zilei, fiind surclasați de echipa
Dignitas. Jucătorii Renault Vitality au fost remarcați și pentru performanțele lor individuale de-a
lungul sezonului. Fairy Peak! a câștigat trofeul Golden Striker, în timp ce coechipierul său,
Alpha54, a câștigat trofeul Clutch Playmaker. În ultima săptămână a sezonului, Fairy Peak! a
doborât recordul pentru cele mai multe goluri într-un singur joc, marcând un total de 8.
Această ultimă realizare marchează o nouă etapă în dominația recentă a echipei Renault
Vitality, care a câștigat un titlul de campioană mondială în sezonul 7 și un titlu de
vicecampioană mondială în sezonul 8, după ce au pierdut finala cu cei de la NRG cu 3: 4.

“Renault Vitality continuă să demonstreze talentul incredibil și sunt mai mult decât fericit că pot
adăuga un nou podium Rocket League în palmaresul nostru. Felicitări jucătorilor și personalului
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antrenor care au muncit foarte mult pentru a face acest lucru posibil. Doresc, de asemenea, să
mulțumesc partenerului nostru de titlu, Renault, care a sprijinit imens echipa și care a jucat un
rol cheie în susținerea performanței jucătorilor noștri.”
Fabien Devide, President & Co-Founder, Team Vitality.
„Acest nou podium, câștigat de echipa noastră, Renault Vitality, demonstrează încă o dată
importanța dezvoltării unui ecosistem de coaching profesional pentru a permite sportivilor să își
atingă obiectivele de performanță. Suntem încântați să putem continua să împărtășim
experiența noastră cu Team Vitality: atât cea din domeniul sporturilor, cât şi expertiza de înalt
nivel sportiv a echipei Renault DP World F1®. Mulțumim jucătorilor noștri pentru performanță și
pentru că reprezintă cu mândrie culorile Renault și Team Vitality.”
Fabrice Roche, Manager R.S. Racing Marketing & Communication
Renault a intrat în eSports în 2018, anunțându-și parteneriatul cu Team Vitality și crearea unei
noi echipe, Renault Sport Team Vitality, care participă în Campionatul Rocket League și
Formula 1 Esports Series. Încă de la momentul lansării, parteneriatul a înregistrat o creștere
semnificativă de performanță, cu un salt de pe locul 10 pe locul 4 în Campionatul F1 Esports
Series din 2019 și acum obține un nou titlu de vicecampioană europeană în Rocket League. În
2020 echipa a fost redenumită Renault Vitality pentru a ilustra forța 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.

Confidential C

