
Po ilgų klejonių po 

egzotiškas šalis kelias 

namo niekada neatrodo 

tiesus ir paprastas. Radęs 

į namus vedantį tikslų 

taką, jo numerį įrašyk 30 p. 

Keliaujant galima paragauti 
daug skirtingų patiekalų. Štai 

Musė savo kelionėje sugalvojo 
skanauti vien vaisius. Sek 

rodyklėmis ir surinktus vaisius 
pakeisk skaitmenimis. Juos 
sudėjęs sužinosi, kiek vaisių 
savo kelionėje po šiltuosius 

kraštus suvalgė Musė.
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„AIR HOGS Shadow Launcher“

Dronas

Suskaičiuok, kiek 
čia yra taškiukų ir 
nieko nelaimėk :D
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Žaidime „Overwatch“ dvi šešių žaidėjų 

komandos susitinka viename iš daugiau 

nei dvidešimties žemėlapių ir kovoja 

viena prieš kitą siekdamos pergalės. 

Kiekviename žemėlapyje – savos 

taisyklės. Iš viso yra keturi taisyklių 

rinkiniai: Assault, Escort, 
Hybrid ir Control.

Assault žemėlapiuose 

viena komanda puola, 

kita ginasi. Mačo tikslas–

užimti dvi svarbias 

žemėlapio vietas. Kai viena 

komanda pasiekia tikslą 

arba baigiasi jos laikas, 

abi komandos keičiasi 

pusėmis.

Escort žaidimų tikslas yra 
per tam tikrą laiką kuo toliau 

palydėti krovinį (payload). 
Viena komanda ginasi, kita 
puola. Kai vienos komandos 

puolimas baigiasi, jos keičiasi 
pusėmis. Laimi ta komanda, 

kurios krovinys per trumpesnį 
laiką nukeliavo toliau.

Hybrid žemėlapiuose sujungiamos 
Assault ir Escort taisyklės. Viena 

komanda turi užimti svarbų tašką, 
o kita – ją sustabdyti. Jeigu 

puolančiajai komandai pavyksta, 
tada atsiranda krovinys, kurį ji turi 
nugabenti kuo toliau. Kai baigiasi 

laikas, komandos vėl keičiasi 
pusėmis, ir laimi ta komanda, kuriai 

pavyko geriau.
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Šiuo metu vyksta tik vienas didelis 
„Overwatch“ renginys – „Overwatch 

League“. Pirmajame lygos sezone kovoja 
dvylika komandų iš viso pasaulio. Dabar 
jos galynėjasi dėl vietos atkrintamosiose 

varžybose, kurios vyks liepos 11–28 
dienomis. Pirmojo „Overwatch League“ 
sezono laimėtojai gaus milijono dolerių 

piniginį prizą ir įrodys, kad yra stipriausia 
„Overwatch“ komanda pasaulyje.

Žaidimas „Overwatch“ tik neseniai 
tapo eSporto dalimi. Šis žaidimas 
kupinas veiksmo, iššūkių ir kraują 

kaitinančių akimirkų. Profesionalūs 
šio žaidimo mačai dar įdomesni. 

Būtinai pasistenk stebėti „Overwatch 
League“ varžybų kovas.

Control yra paskutinis žemėlapių 

tipas, kur abi komandos vienu metu 

kovoja dėl vieno taško žemėlapyje. 

Kai kuriai nors komandai pavyksta 

jį užimti ir išlaikyti tam tikrą laiką, 

ji laimi tą tašką ir pradedama kova 

dėl kito taško. Control žemėlapiuose 

iš viso yra trys taškai. Komanda, kuri 

kontroliavo du iš jų, laimi žemėlapį.

SVARBU:Formatas. „Overwatch League“ reguliariojo sezono mačai žaidžiami best of 5 formatu skirtinguose žemėlapiuose. Kiekviename mače reikia bent kartą sužaisti pagal kiekvieną taisyklių rinkinį.

Kiekviena komanda, dabar 

žaidžianti „Overwatch League“, 

už šią garbę žaidimo kūrėjams ir 

turnyro organizatoriams „Blizzard 

Entertainment“ sumokėjo po 20 

milijonų dolerių. Sklando gandai, 

kad kitą sezoną lygoje bus daugiau 

nei 12 komandų, o už teisę dalyvauti 

naujokai turės mokėti dar didesnes 

pinigų sumas.
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