


INFORMAÇÃO GERAL

O Worten OMEN CS:GO Challenge #2 é um torneio do jogo de computador Counter-Strike: Global Offensive, que conta 
com o apoio da Worten e da OMEN by HP.

Tendo em conta a alteração da fase final para o dia 10 de Dezembro de 2017, em modo online, as regras para esta 
serão as seguintes. Todas as restante regras podem ser consultadas através do seguinte link.

  

1. INFORMAÇÃO 
 
Fase FINAL 
Dia 10 de Dezembro de 2017 - Final online.
• Início pelas 13:00h - Jogos são para ser jogados uns a seguir aos outros, excepto os primeiros jogos das 
Semi-finais, que se iniciam pelas 13:00h e serão jogados em simultâneo. 
 
FORMATO: Bo3, Single elimination. 

1.1. Número de participantes
1.1.1. Fase Final: 4 Equipas (2 Apuradas pelo QR #01 + 2 Apuradas pelo QR #02)

1.2. Prize-Pool 
O Prize Money total de 5.000€ (sujeitos a impostos) será distribuído da seguinte forma pelas 4 equipas pre-
sentes na fase final do torneio: 

• 1º Lugar – 2.250€
• 2º Lugar – 1.500€
• 3º Lugar – 750€
• 4º Lugar – 500€ 

 
Após término do evento as equipas vencedoras serão contactadas por parte da organização do evento. A 
entrega dos prémios está sujeita à emissão de fatura/recibo por parte da equipa vencedora, acrescido do im-
posto legal em vigor em Portugal. Após receção da respetiva fatura/recibo os prémios são pagos até 60 dias 
de calendário a contar dessa data.

1.3. Fase Final
1.3.1. As regras da fase anterior aplicam-se para esta fase, exceto se em conflito com as anteriores, aplican-
do as seguintes:

1.3.2. A final será com as 4 melhores equipas classificadas em ambos os qualificadores, sendo 2 equipas 
apuradas do QR #01 e 2 equipas do QR #02.

1.3.3. O formato utilizado será de BO3, single elimination
1.3.4. O seeding para esta fase será o seguinte: A vs D - B vs C (Vencedor QR1: A, 2º Lugar QR1: B, Vencedor 
QR2: C, 2º Lugar QR2: D).

https://wortengamering.pt/regulamentos/op-omen/cs.pdf

