Liga Regional Radikal Darts
(Semi-Presencial)
Introdução:
Após finalizada a 2ª edição da Liga Regional Radikal Darts, estão abertas as
inscrições para a época 2015/2016.
Com base na experiência desses dois anos, não tendo esta liga atingido a
dimensão desejada, e uma vez que, paralelamente a esta, existe outra liga nos distritos
de Leiria, Santarém e Coimbra (liga essa que vai para a 8ª edição, sendo uma
competição já com bastante tradição e prestígio, na qual se inscreveram no ano
passado 113 equipas), decidiu-se juntar as duas competições, com o intuito de tornar
toda a competição ainda mais forte e competitiva. Foi também com esse objetivo que
se criou uma 5ª categoria, a fim de equilibrar todas as categorias e todos os grupos da
liga.
Nesta liga irão Existir 5 categorias e a classificação final será de acordo com a
posição conseguida no final da fase regular, isto se houver só um grupo na categoria,
se existirem dois ou mais grupos, será realizada uma liguilha ou uma final (que poderá
ser presencial ou online) para definir a classificação final da categoria.
Esta liga será presencial, com excepção de jogos em que a distância entre os
dois locais seja superior a 40kms, neste caso, o jogo será marcado “online”. Existe
contudo a possibilidade de um jogo marcado para online, ser realizado
presencialmente, caso a equipa visitante assim o entenda e, existe também a
possibilidade de um jogo presencial passar para online, se as duas equipas estiverem
de acordo quanto a essa situação.

Inscrições e prémio de participação:
A ficha de inscrição será para entregar correta e totalmente preenchida (todos
os campos), até 30 de Agosto. O pagamento da inscrição terá de ser feito juntamente
com a entrega da ficha, caso contrário, esta não será validada.
A hora padrão dos jogos, será aos sábados, às 16h, sendo que a organização
estará contactável e pronta a resolver qualquer problema no decorrer de cada jornada,
entre as 16h e as 19.30h (o tempo suficiente para a realização de um encontro). Quem
escolher outra hora padrão, e atenção que terá de ser ao sábado, bem como quem
durante a época, adiar ou antecipar algum jogo, terá de solucionar qualquer
problema com base no regulamento, já que todas as situações estarão lá previstas.
O valor da inscrição será de 70 setas, por equipa. Todas as equipas que não faltarem a
nenhum jogo, durante a época, receberão um prémio de participação de 40 setas. Se
faltarem a algum jogo, seja qual for o motivo, não terão direito a esse prémio.
*Nota: A inscrição só será considerada válida se estiver de acordo com os pontos
anteriores e, muito importante, não serão aceites inscrições com jogadores
registados sem BI correto ou jogadores sem MPR (excepto na primeira categoria,
onde poderão ser inscritos jogadores sem MPR)

Categorias
1º Categoria: ≥ 3.70MPR
2ª Categoria: de 3.20MPR a 3.69MPR
3ª Categoria: de 2.85MPR a 3.19MPR
4ª Categoria: de 2.60MPR a 2.84MPR
5ª Categoria: - de 2.60MPR

A média da equipa será calculada segundo o MPR dos 4 melhores elementos,
à data de recepção da folha de inscrição.
Atenção: Um jogador que ultrapasse o limite máximo da categoria onde a
equipa se pretende inscrever em 30 centésimas (0.30MPR), não poderá ser inscrito
nessa equipa, ou, caso a equipa o pretenda, poderá jogar com esse jogador na
categoria acima.
Ex: se um jogador tiver 4.00MPR só poderá ser inscrito numa equipa da 1ª
categoria e nunca em nenhuma das outras.
Ao longo da época poderão ser feitas substituições (num máximo de 4). Para
tal, será feito novamente o cálculo da média da equipa, com os MPRs que tiveram à
data, contabilizando, para isso, o MPR dos 4 melhores elementos, tirando o que sai e
contando o que entra e essa média não poderá ser superior à categoria onde estão
inseridos. Como tal, o jogador que entra, terá de possuir também MPR.
Se houver muitas equipas na mesma categoria, esta poderá ser dividida em
dois ou mais grupos, e consoante a quantidade de equipas, poderá ter 2 ou 4 voltas,
numa só fase.

A liga 2015/2016 foi pensada com base na experiência das épocas anteriores,
no entanto, se houver grandes alterações a nível de quantidade de equipas ou a nível
de quantidade de equipas por categoria, as categorias poderão sofrer ligeiras
alterações. Nas reuniões de capitães, serão entregues as categorias definitivas, o
regulamento (já disponível em www.lisdardos.com), bem como a listagem de prémios
da liga, pelo que, quem não concordar em participar nos moldes apresentados, poderá
cancelar a sua inscrição, antes do começo da liga (início a 10-10-2015) e o valor da
inscrição será devolvido. Após o início da liga, o cancelamento será considerado
desistência e o valor da inscrição não será devolvido.
Será feira uma reunião de capitães no dia 02-10-2015 na margem sul, e
consoante a quantidade de equipas na zona, outra em Lisboa, no dia 29-09-2015,
ambas às 21h, em local ainda a definir, pelo que este será atempadamente
comunicado a todos os capitães de cada equipa inscrita.
O início da competição será a 10-10-2015

