
Blue Rhinos Kembali Menelan Kekalahan, Zekken dan Maraville Tereliminasi

Persaingan 38 calon bintang pro player eSport, program “eSports Star Indonesia” berlangsung semakin sengit untuk menjadi 
yang terbaik di ajang ini. Di babak playoff  kedua, tim Red Tigers kembali berhasil menundukan tim Blue Rhinos dengan skor 2-0. 
Dua player Blue Rhinos yang tereliminasi adalah Zekken dan Maraville. Player yang mendapatkan Star Protection adalah Aeden 
menjaga agar tidak tereliminasi.

Dua host Boy William dan Sere Kalina yang menjadi host pada acara ini, diramaikan juga oleh ketiga caster dan analis, seperti 
Kornet, Ranger Emas, dan Profesor KB. Pada episode kali ini, diramaikan oleh penyanyi Brisia jodie yang menyanyikan lagu 
“Kisahku” dan Vidi Aldiano membawakan lagu “Bertahan Lewati Senja”.“Kisahku” dan Vidi Aldiano membawakan lagu “Bertahan Lewati Senja”.

Tim Blue Rhinos sebelumnya pada minggu kemarin di kalahkan oleh tim Red Tigers, kali ini siap membalas kekalahan. Wizzking 
dan Marsha menunjuk lima pemain calon bintang ,yakni Kiky, Aeden, Zekken, Vinss, dan Maraville. Sedangkan, untuk tim Red 
Tigers terpilih lima pemain pilihan dari coach Nyoong dan Emperor yakni, Keankira, Yan, OG, Fate, dan Ichillaa.

Pada jalannya pertandingan round pertama, tim Blue Rhinos langsung mencoba berinisiatif untuk  mendominasi permainan dan 
langsung mendapatkan rst blood. Tim Blue Rhinos yang tampil percaya diri, langsung memimpin dengan skor 8-3. Namun, 
ketertinggalan tim Red Tigers berhasil keluar dari tekanan dan mengimbangi permainan tim Blue Rhinos. Tanpa disangka, tim Red ketertinggalan tim Red Tigers berhasil keluar dari tekanan dan mengimbangi permainan tim Blue Rhinos. Tanpa disangka, tim Red 
Tigers berhasil memenangi round pertama dengan skor tipis 29-31.

Selanjutnya di round kedua, tim Red Tigers tampil sangat percaya diri dan langsung menekan tim Blue Rhinos. Terbukti, tim Red 
Tigers langsung memimpin dengan skor 2-17. Tim Red Tigers tanpa ampun mengeliminasi beberapa player dengan strategi yang 
sangat baik. Lewat petarungan yang sangat di dominasi oleh tim Red Tigers, akhirnya kembali memenangi pertandingan dengan 
skor 6-31 dan skor 0-2 untuk kemenangan tim Red Tigers. 

Memasuki babak eliminasi, tim Blue Rhinos harus menyingkirkan kedua playernya. Coach Wizzking dan Marsha memutuskan Timo Memasuki babak eliminasi, tim Blue Rhinos harus menyingkirkan kedua playernya. Coach Wizzking dan Marsha memutuskan Timo 
untuk di eliminasi captain Zekken. Sedangkan, player kedua yang tereliminasi dari vote para player adalah Maraville.

Para pemirsa juga bisa berpartisipasi pada acara ini dengan mendukung player yang diunggukan menjadi terfavorit dengan cara 
ketik SMS: ESI(spasi)Nickname Player Favorit dan kirm ke 95151. Saksikan terus “eSport Star Indonesia”, setiap Sabtu, pukul 
19.00 WIB, hanya di GTV.


