
Innifalið í kostun eru 2 samstarfsverkefni fyrir Stöð 2 eSport.

 LJÓSLEIÐARADEILDIN
 FRAMHALDSSKÓLALEIKARNIR

 

Verð: 2.490.000 kr. + vsk.
Ath. Samstarfsaðilar geta verið allt að fjórir



LJÓSLEIÐARADEILDIN
Ljósleiðaradeildin er hornsteinn rafíþrótta á Íslandi. Deildin er í umsjón Rafíþróttasambands Íslands sem er stærsti mótshaldari á 
Íslandi í rafíþróttum. Í Ljósleiðaradeildinni keppa öll fremstu lið Íslands í Counter-Strike Global Offensive.

Rafíþróttasamtök Íslands (RÍSÍ) voru stofnuð til þess að vekja athygli á og styðja við þróun rafíþrótta (e. eSports) á Íslandi.
Markmið samtakanna er að kynna rafíþróttir sem gilt áhugamál með jákvæðan ávinning fyrir iðkendur þegar það er stundað 
markvisst, svo sem samvinnu, samskiptahæfni, viðbragðsflýti, og færni til að leysa vandamál. RÍSÍ styður við grasrótarstarf á 
sviði rafíþrótta á Íslandi og leitast við að vera í samstarfi við stjórnvöld, foreldra og kennara þegar kemur að málefnum rafíþrótta 
á Íslandi.

LJÓSLEIÐARADEILDIN CS:GO 
8 lið taka þátt í úrvalsdeild og eru blanda af félagsliðum og sérhæfðum rafíþróttaliðum. 
Með lið í úrvalsdeild eru Ármann, Fylkir, Þór Ak og Kórdrengir og rafíþróttaliðin eru 
Dusty, SAGA og Vallea . Liðin mætast þrisvar yfir tímabilið.

Innifalið fyrir samstarfsaðila er eftirfarandi:
• Yfir 40 beinar útsendingar
• Lógó á öllu kynningarefni fyrir deildina í sjónvarpi 
   og á samfélagsmiðlum
• Lógó inn í útsendingu á Stöð 2 eSport og Twitch.tv
• Lógó inni í myndbrotum á Vísi
• Lógó inni á Twitch.tv rás RÍSÍ og undir útsendingarglugga
• Kynningarstiklur inn og út úr útsendingu
• Allt að 15 sek. auglýsing í birtingarhólfum í útsendingu, 
   a.m.k. 3 birtingar per útsendingu



FRAMHALDSSKÓLALEIKARNIR
Framhaldsskólaleikarnir er rafíþróttamót í samstarfi við framhaldsskóla landsins. Keppnin spilast yfir 6 vikur og er áætlað að 
mótið hefjist í mars 2022. Keppendur frá framhaldsskólum landsins keppa í þremur leikjum –
CS:GO, Rocket League og FIFA.

• Vika 1  – Riðlakeppni í CS:GO
• Vika 2  – Riðlakeppni í Rocket League 
• Vika 3 – Riðlakeppni í FIFA
• Síðustu þrjár vikur spila fjórir stigahæstu framhaldsskólarnir í undanúrslitum og úrslitum.

Innifalið fyrir samstarfsaðila er eftirfarandi:
• Lógó á öllu kynningarefni fyrir Framhaldsskólaleikana í sjónvarpi og á samfélagsmiðlum.
• Lógó inn í útsendingu á Stöð 2 eSport og Twitch.tv
• Lógó inni á myndbrotum á Vísi
• Lógó inni á Twitch.tv rás RÍSÍ og undir útsendingarglugga
• Kynningarstiklur inn og út úr útsendingum.
• Möguleiki á að gefa áhorfendum gjafir eða vera með leiki í útsendingu

Þáttastjórnendur eru Króli, Donna Cruz, Egill Ploder og Kristján Einar 


