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APRESENTAMOS A HOUSTON OUTLAWS, A EQUIPE OFICIAL DA
OPTIC GAMING PARA A LIGA OVERWATCH™
A prestigiada organização de e-sports, OpTic Gaming, revela o logo, o nome da equipe e a
seleção de Houston para a Liga Overwatch
HOUSTON (31 de outubro de 2017) -- A prestigiada organização de e-sports, OpTic Gaming,
revelou o nome de sua equipe profissional para a Liga Overwatch: a Houston Outlaws. A
equipe sediada no Texas é composta de 10 jogadores incrivelmente talentosos, vindos de cinco
países diferentes, todos unidos pela vontade de se tornar uma equipe formidável na Liga
Overwatch.
Na seleção da equipe estão:
Jogadores:
● Austin “Muma” Wilmot
● Matt “Coolmatt” Iorio
● Shane “Rawkus” Flaherty
● Lucas “Mendokusaii” Håkansson
● Jiri “LiNkzr” Masalin
● Daniel “Boink” Pence
● Chris “Bani” Bennell

●
●
●

Jacob “JAKE” Lyon
Matt “Clockwork” Dias
Alexandre “SPREE” Vanhomwegen

Treinadores:
● Tae-Yeong “TaiRong” Kim
● Adam “MESR” De La Torre
● Hyeon-Woo “HyeonWoo” Kim
GG:
●

Matt “Flame” Rodriguez

“Estou incrivelmente empolgado de finalmente poder revelar essa seleção e eu não poderia
estar mais orgulhoso do resultado final”, disse o gerente geral da Outlaws, Matt Rodriguez.
“Cada jogador tem uma personalidade distinta e todos eles estão animados em poderem se
chamar de colegas de equipe. A mentalidade e a atitude da equipe têm sido inspiradoras até
agora e continuaremos desenvolvendo e promovendo uma mentalidade vencedora na
temporada inaugural da Liga Overwatch e muito além para a cidade de Houston.”
A equipe da OpTic Gaming, que inclui o CEO Hector “H3CZ” Rodriguez e o Presidente Ryan
Musselman, escolheu esse nome para honrar a rebeldia e ousadia da região diante seus
desafios, canalizando sua história e sua luta pela independência para criar um nome e
identidade que representem a atitude da cidade.
Para honrar a comunidade que tem apoiado com tanta gana a empresa matriz da Houston
Outlaws, a OpTic Gaming, a logo tem os tons icônicos de verde e preto da organização,
incorporando a Muralha Verde e os laços familiares que a organização construiu nos e-sports.
A estrela representa o orgulho da equipe como parte do Estado da Estrela Solitária e a
combinação de dois revólveres com uma caveira com chifres formam um logo que simboliza a
força da equipe e da cidade.
“Estamos empolgados em ter a Houston Outlaws se juntando à família da Muralha Verde”,
disse Hector Rodriguez, que nasceu em El Paso, Texas. “Todos nossos fãs vivem para a
competição, para fazerem mais barulho que todos os outros e para ensurdecer a competição
com nosso entusiasmo e jogadas habilidosas. A Houston Outlaws continuará nossa dominância
histórica nos e-sports e dará um novo significado a palavra “comunidade” com nossos fãs no
Texas.”
A Liga Overwatch da Blizzard Entertainment é a primeira grande liga de e-sports a trazer
uma estrutura de franquias baseadas em cidades. Doze franquias do mundo inteiro, incluindo a
Houston Outlaws, foram selecionadas para a temporada inaugural da liga. Criado do zero
e totalmente pensado para competição online e em equipes, Overwatch® é o jogo da Blizzard
que chegou mais rápido à marca dos 35 milhões de jogadores.

A pré-temporada da Liga Overwatch começará no dia 6 de dezembro com uma série de
partidas de exibição estrelando todas as 12 equipes. A temporada inaugural começará 10 de
janeiro em 2018 e continuará até a primeira metade do ano, com as eliminatórias em julho.
Para maiores informações sobre a Liga Overwatch, acesse www.overwatchleague.com.
Para maiores informações sobre a Houston Outlaws, siga as páginas oficiais da equipe para as
novidades e notícias mais recentes:
Twitter: https://www.twitter.com/OutlawsOW
Facebook: https://www.facebook.com/OutlawsOW
Instagram: https://www.instagram.com/OutlawsOW
Twitch: https://go.twitch.tv/OutlawsOW
YouTube: https://www.youtube.com/user/outlaws
Sobre a Houston Outlaws
A Houston Outlaws é uma franquia da OpTic Gaming para a Liga Overwatch e uma das 12
equipes que competirão na temporada inaugural da Liga. Fundada em 2007 pelo CEO Hector
Rodriguez, a OpTic Gaming é uma organização de entretenimento, mídia e e-sports, gigante na
indústria e conhecida por sua comunidade global apaixonada e pelo seu sucesso contínuo em
vários títulos de e-sports. A Houston Outlaws é um marco significativo para a história da OpTic e
uma oportunidade para a organização continuar a moldar o futuro dos e-sports. Saiba mais em
@OutlawsOW.
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