PROJETO LIGA SÃO PAULO
Projeto esse que vem para fomentar o cenário @lan de Counter-Strike Global Offensive e em
breve o League of Legends também estará no mesmo, o evento visa trazer um bom conteúdo de
mídia como site dedicado ao evento, vídeos, highlights, ranks de times, jogadores e claro uma
premiação para as equipes que levarem o caneco.
Como vai Funcionar
A Liga SP ocorrera de três em três meses sendo que dois meses serão destinados para o
qualificatório e o terceiro para a grande Final, as eliminatórias serão realizadas com quatro
times, sábado ou domingo (porque dependerá de outros eventos para não coincidir datas)
sempre focando um único dia (Exceto a grande final que será dois) para não ficar muito extenso
e cansativo e assim dar mais qualidade na organização do campeonato.
O evento Será totalmente off-line, para melhor ilustrar e como se fosse 16 times por mês
dividido em 4 grupos de quatro times. O evento e um projeto novo e diferente do anterior então
começará todo em lan e posteriormente vai sendo adequado para melhor atender a comunidade.
As inscrições serão alinhadas na melhor maneira possível para ter um tempo para as equipes
pagar a taxa e se organizarem para disputar as vagas nos mini qualifys.
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Premiações:
Cada Mini Qualify dará como prêmio uma vaga para etapa final e a grande final pretende dar
mais de 1.600,00 em premiações dividido entre primeiro e segundo colocado.
Os mini Qualify será no sistema de pontos corridos, todos contra todos MD2 Mapas as duas
melhores equipes disputam uma final em MD3 Mapas, o time invicto terá a vantagem de um
mapa. A etapa da Grande Final será no método de grupos onde será divididos 2 grupos de 4
times (Sorteio) passando os dois melhores para a semifinal MD3 Mapas e Final MD3 Mapas.

Perguntas e Respostas
Meu time já participou e não consegui a vaga podemos participar novamente?
R: Sim
Meu time já ganhou a vaga podemos participar novamente?
R: A não ser que o time queira se aperfeiçoar em lan, pois se ganhar novamente não haverá
nenhuma premiação e passara para o próximo colocado.
Porque a Premiação não é mais alta?
R: Atualmente A Liga São Paulo tem somente a DBR e a L.G.X E-Sport Arena como parceiros,
lembrando que teremos diversos custos com Caster, organizadores o espaço etc.... e a Grande
Final será patrocinada pela LGX.
Meu Time tem vaga para a grande final mais se desfez e Agora ?
R: A Line-up só Garante a Vaga na etapa final com uma base de três jogadores que participou
do qualify ou seja só pode mudar 2 players, caso contrario a organização perde a vaga.
Ganhei a Vaga por um determinado time mais me chamaram para jogar em outro eu posso?
R: Sim, respeitando o numero de alterações
Qual a Estrutura para Eventos da L.G.X ?
R: Atualmente a LGX possui 4 salas voltada ao publico competitivo com 20 maquinas Idênticas
(Intel 8400, GTX 1050 TI, 8 Giga DDR4), dividida com 5 computadores cada as mesmas
possui Monitores 144 HZ, cadeiras Gamer e climatização.
A Liga SP é somente para times de São Paulo?
R: Não, mais atualmente não temos ajuda de custo para organizações de outro estado. Se o time
tiver condições será bem vindo a participar lembrando que o mesmo terá que arcar com dois
eventos caso passe para a grande final.
Tem restrição de times ou players ?
R: Não, esta liberado para qualquer time ou player jogar.

