
 

 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lisboa, 07.10.2019 

 

OMEN WORTEN GAME RING CHALLENGE tem prize pool de 5.000€ 

WORTEN GAME RING DESAFIA GAMERS DE LEAGUE OF LEGENDS A SEREM BRUTAIS 

 

 Inscrições aqui: https://www.worten.pt/Challenge-League-of-Legends 

 Prize pool de 5.000€ 

 Qualificações entre 18 e 20 de outubro (1.ª ronda) e 25 e 27 de outubro (2.ª ronda) 

 Final realiza-se a 10 de novembro 

 Acompanhamento live na Twitch Worten Game Ring (https://www.twitch.tv/wortengamering ), no Twitter Worten 

Game Ring (https://twitter.com/WortenGameRing_), em Worten.pt e ainda na RTP Arena online 

 

Worten Game Ring e OMEN voltam a unir esforços para mais uma edição de OMEN WORTEN GAME RING CHALLENGE – este ano, a 

competição é dedicada a League of Legends (LOL) e, em jogo, está um prize pool de 5.000€.  

 

“Desde o início que o nosso objetivo, no gaming, é democratizar a modalidade e isso passa, obviamente, por dar oportunidade 

aos jogadores amadores de competir, de ganhar prémios e de melhorar as suas skills. Estes challenges, em parceria com a OMEN, 

cumprem isso na perfeição”, defende António Fuzeta da Ponte, Diretor de Marca e Comunicação da Worten.  

 

As inscrições para o OMEN WORTEN GAME RING CHALLENGE LEAGUE OF LEGENDS já estão ON, em Worten.pt: 

https://www.worten.pt/Challenge-League-of-Legends. A 1.ª ronda de qualificações acontece entre 18 e 20 de outubro, a 2.ª ronda 

realiza-se entre 25 e 27 de outubro e a grande final será no dia 10 de novembro. 

 

Para os fãs e curiosos, a Worten garante o acompanhamento desta Liga na Twitch Worten Game Ring 

(https://www.twitch.tv/wortengamering ) e no Twitter Worten Game Ring (https://twitter.com/WortenGameRing_). A transmissão 

será feita ainda no site Worten.pt e nas plataformas da RTP Arena.  

 

 

Para mais informações, contacte sff a Lift Consulting: 

Catarina Querido | catarina.querido@lift.com.pt | 918 655 236 

Helena Rocha | helena.rocha@lift.com.pt | 917 176 862 
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