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Participe e represente Portugal na Final Mundial 

Inscrições para o World Cyber Games 2002 

abrem a 10 de Junho no level.pt 

 

 

As inscrições para as eliminatórias nacionais do World Cyber Games (WCG) 2002, o mega-

torneio internacional de jogos de PC que terá lugar na Coreia do Sul, encontram-se abertas a 

todos os interessados de 10 a 30 de Junho no level.pt, o portal escolhido como organizador 

oficial e exclusivo do WCG em Portugal. 

 

Da responsabilidade do level.pt, o maior portal de jogos português, as eliminatórias nacionais 

das “Olimpíadas Cibernéticas” serão realizadas em duas fases: um primeiro apuramento online, 

entre 10 de Julho e 10 de Agosto, e um outro offline, a realizar em Setembro e no qual serão 

seleccionados os finalistas que vão representar Portugal na Grande Final, a realizar na Cidade 

de Daejon, de 29 de Outubro a 3 de Novembro. 

 

A esta última etapa concorrerão os melhores classificados nos torneios online relativos aos três 

jogos em competição: 2002 FIFA World Cup; Half-Life: Counter Strike; e Unreal Tournament. 

 

As inscrições para o World Cyber Games 2002 são gratuitas, bastando aos interessados 

preencher o formulário disponibilizado no canal WCG do level.pt. No caso do jogo Half Life: 

Counter Strike, será obrigatória a inscrição de uma equipa de cinco elementos, sendo 

necessário identificar o nome da equipa e o nickname de cada um dos 5 membros. 

 

De referir ainda que só será aceite uma inscrição por pessoa em cada um dos jogos, podendo 

contudo cada pessoa inscrever-se nos três jogos. 



Um festival mundial de entretenimento 

 

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o World Cyber Games é um Festival Mundial de 

jogos para PC dirigido à juventude que combina tecnologia digital, indústria cultural e 

entretenimento. Sendo uma combinação perfeita  entre os clássicos desportos físicos e os 

desportos intelectuais, o WCG tem como principais objectivos transformar os jogos em e-

desporto e promover um convívio competitivo saudável entre os jovens.  

 

Pela primeira edição do WCG passaram mais de 1 milhão de participantes de 37 países e 

cerca de 300 milhões de espectadores em todo o mundo, estando previsto que este ano o 

evento conte com um total de 1,5 milhões de participantes, oriundos de 52 países, dos quais 

500 disputarão a final, habilitando-se, assim, aos mais de 300 mil euros de prémios a concurso. 

 

Escolhido como organizador oficial e exclusivo em Portugal do WCG 2002, o level.pt vê 

confirmado o reconhecimento internacional que conquistou em apenas oito meses de 

actividade, tornando-se num caso de sucesso entre os portais de entretenimento. A comprová-

lo estão os 1,3 milhões de page views mensais e os mais de 54 mil utilizadores registados, aos 

quais proporciona a melhor oferta através de mais de 230 jogos à disposição. 

 

Mais informações sobre o WCG disponíveis em www.level.pt ou www.worldcybergames.org ., 

ou através do email level@level.pt. 

 


