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DreamHack Open puts Rio in the e-sports map
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Ever thought of joining the biggest LAN party in the world? The 2019 edition of the
DreamHack Open of Counter Strike: Global Offensive lands in the city of Rio de Janeiro for
the first time, right in the Olympic Park, from April 19th to the 21st. The organization, which
also confirmed the 2020 and 2021 editions, starts selling tickets on January 5th.
The Rio DreamHack Open is part of a seven-tour circuit, and teams have two ways to join
the competition: through invitation or qualifying through online tournaments. Eight great
CS: GO teams will fight for US$ 100,000 in prizes. “Visiting new places is always our goal, and
with new stages in Brazil and the Netherlands, we are sure next year will be unforgettable,”
said DreamHack’s Michael Van Driel, announcing the 2019 calendar starting in Germany.
As usual, DreamHack aims to promote not only the competition, but several attractions
related to e-Sports, turning the tournament into a festival. In Atlanta, one of the event’s
latest editions, it featured Hi-Rez Expo, musical attractions and a cosplay contest.
For the Rio de Janeiro State eSports Federation, which confirmed the three-year contract,
this is an opportunity to increase the number of competitions in the city. “You can set up
tournaments that qualify for this event,” said President Paulo Ribas at a news conference.
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DreamHack Open coloca o Rio no mapa dos e-sports
Já imaginou participar da maior LAN party do mundo? Pois a temporada 2019 da DreamHack
Open de Counter Strike: Global Offensive vai desembarcar pela primeira vez na cidade do
Rio de Janeiro, em pleno Parque Olímpico, entre os dias 19 e 21 de abril. A organização, que
confirmou ainda as edições 2020 e 2021, começa a venda de ingressos no dia 5 de janeiro.
O DreamHack Open do Rio faz parte de um circuito de sete torneios, e as equipes têm duas
maneiras de entrar na competição: sendo convidadas ou se classificando por meio de
partidas online. Oito grandes times de CS:GO vão disputar US$ 100 mil em premiações.
“Visitar novos lugares sempre é nossa meta e, com novas etapas no Brasil e na Holanda,
temos certeza de que será um ano inesquecível", disse Michael Van Driel, da DreamHack, ao
anunciar o calendário 2019, que terá início na Alemanha.
Como já é tradicional, a DreamHack pretende fomentar não somente a competição, mas
diversas atrações relacionadas aos e-Sports, transformando o campeonato em um festival.
Em Atlanta, uma de suas últimas edições, o evento contou com a Hi-Rez Expo, atrações
musicais e um concurso de cosplay.
Para a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esporte Eletrônico, que confirmou a
assinatura de contrato por três anos, essa é uma oportunidade de aumentar o número de
competições na cidade. “Você pode montar competições que deem vaga para este evento”,
afirmou o presidente Paulo Ribas, em entrevista coletiva.
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