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Apie RED BULL CAMPUS CLUTCH

Red Bull Campus Clutch yra pirmasis pasaulinis universi-
tetams skirtas VALORANT turnyras. Studentai iš daugiau nei 
50 šalių susirungs iki šiol didžiausiame tokio tipo turnyre, 
kur galės išbandyti savo jėgas metų žaidimu tituluojamame 
VALORANT. 

Red Bull Campus Clutch kviečia dalyvauti įvairaus lygio 
studentų komandas, kurioms turnyras gali tapti atspirties 
tašku siekiant profesionalumo VALORANT žaidime. Turnyras 
sudarytas iš trijų etapų ir sukurtas taip, jog suteiktų 
dalyviams galimybę išbandyti save profesonalaus esporto 
žaidėjo amplua bei padėtų suprasti ką reiškia žaisti 
aukštame lygmenyje. Red Bull Campus Clutch 
finaliniame etape dalyviai akis į akį susikaus su 
savo bendraamžiais dėl nugalėtojo vardo. 
Tai ne tik galimybė patirti tikrą profesionalaus
esports turnyro dvasią, bet ir pasaulinė
platforma leidžianti pristatyti savo 
universitetą ir šalį.

Finaliniame renginyje bus išrinktas Red Bull Campus Clutch 
pasaulio nugalėtojas. Laimėjusiai komandai atiteks 20 000 
eur vertės piniginis prizas bei išskirtinė galimybė pamatyti 
profesionalius VALORANT žaidėjus 2021 Čempionate. O 
nacionalinės atrankos laimėtojai ne tik gaus galimybę varžy-
tis dėl sudalyvavimo pasaulio finalo etape, bet ir žaidimų 
įrangą savo universitetui.
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VALORANT yra komandinė 5v5 šaudyklė (FPS), kurioje įprasta 
žanrui mechanika yra papildyta unikaliomis pasirinkto veikėjo 
galimybėmis. Sukurtas „League of Legends“ kūrėjų „Riot Games“, šis 
žaidimas pagrįstas „search and destroy“ principu – viena komanda 
turi padėti ir susprogdinti bombą, o antra – sustabdyti pirmąją. 

Per mažiau nei metus nuo žaidimo atsiradimo ne viena profesionali 
esporto komanda jau užtvirtino savo gebėjimus VALORANT žaidime. 
Tuo tarpu, žaidimo kūrėjai Riot Games jau  paskelbė 2021 pasaulio 
čempionatą, kuriame šios komandos ir susirungs. Čempionatas vyks 
trijose kategorijose: „Challengers“, „Masters“ ir „Champions“.

Red Bull Campus Clutch nugalėtojai turės išskirtinę galimybę pamaty-
ti didžiausias VALORANT žvaigždes, besivaržančias “VALORANT 
Masters” kategorijoje. Red Bull Campus Clutch bus pirmasis 
pradedančiųjų lygio turnyras, suteikiantis studentams šansą iš anksto 
užsitvirtinti savo ir universiteto vardą naujame, greitai augančiame 
esporte.
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Atrankos (balandžio 8 ir 15)
Studentai iš daugiau nei 50 šalių dalyvaus savo šalies atrankose. 
Lietuvoje atrankos vyks balandžio 8 ir 15 dienomis. Daugiau 
informacijos: redbullcampusclutch.com 
 

NAcionalinis finalas (balandžio 25)

Keturios geriausios komandos pateks į nacionalinį finalą. Naciona-
linio finalo laimėtojai turės galimybę laimėti Red Bull įsteigtą žaidi-
mo įrangą savo universitetui bei galimybę atstovauti Lietuvai globa-
liu lygiu.   

prizai
Pirmąją vietą užėmusi komanda susirungs su kitų šalių čempionų 
komandomis visame pasaulyje tuo pačiu metu gyvai transliuojama-
me „World final knock-out stage“, o dešimt laimėtojų keliaus į 
pasaulio finalą Madride. Taip pat stipriausia Lietuvos komanda 
savo universitetui laimės „Red Bull gaming hub“ – jame įrengsime 
esports labaratoriją su penketu kompiuterių ir stebuklingai pasip-
ildančiu „Red Bull“ šaldytuvu

Daugiau informacijos

Kontaktinis asmuo
Algirdas Gricius
+37060999360
lespaltu@gmail.com

WINNER
Nacionalinės atrankos laimėtojų prizai: 
• „Red Bull gaming hub“ savo universitetui

• Galimybė kautis  „World Final knock-out stage“ etape
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„Red Bull gaming hub“


