
 

 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lisboa, 09.07.2020 

 

Qualificações arrancam no dia 15 de julho, com prize pool de 5000€ 

WORTEN GAME RING OMEN CHALLENGE ESTÁ DE VOLTA  

PARA DESAFIAR OS MELHORES JOGADORES DE CS:GO 

 

 Edição deste ano dedicada a Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) 

 Qualificações acontecem entre 15 e 17 de julho (1.ª ronda) e entre 22 e 24 de julho (2.ª ronda) 

 Finais realizam-se a 1 e 2 de agosto para um prize pool de 5000€ 

 Inscrições aqui: https://wrt.page.link/iQX2 

 Acompanhamento live na Twitch Worten Game Ring: https://www.twitch.tv/wortengamering 

 

Arranca já no próximo dia 15 de julho mais uma edição do WORTEN GAME RING OMEN CHALLENGE com um prize pool de 5000€ 

para as equipas vencedoras. Este ano, a competição é dedicada ao jogo Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e as inscrições já 

estão online neste link: https://wrt.page.link/iQX2. 

  

“Continuamos, como sempre, muito empenhados em fazer mais e melhor pelo gaming em Portugal e é nesse sentido que 

regressam estes challenges, em parceria com a OMEN: para desafiar os gamers a dar o seu melhor, este ano, em CS:GO, um dos 

jogos mais relevantes e competitivos da indústria. Os vencedores levam para casa um prize pool de 5000€, o que é bastante 

aliciante!”, refere António Fuzeta da Ponte, Diretor de Marca e Comunicação da Worten.  

 

A 1.ª ronda de qualificações realiza-se entre 15 e 17 de julho e a 2.ª ronda entre 22 e 24 de julho, com um qualificador fechado a 

acontecer a 25 e 26 julho. Os finalistas entrarão em jogo já em agosto, nos dias 1 e 2. 

 

Como habitual, os fãs de gaming e do Worten Game Ring podem acompanhar a competição na Twitch Worten Game Ring 

(https://www.twitch.tv/wortengamering). Todas as informações sobre o WORTEN GAME RING OMEN CHALLENGE estão disponíveis 

nas redes sociais da Worten, Worten Game Ring e também em Worten.pt.  

 

Para mais informações, contacte sff a Lift Consulting: 

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