13ª Liga Regional Radikal Darts
(Semi-Presencial)
Introdução:
Após finalizada mais uma edição da Liga Regional Radikal Darts, estão abertas as
inscrições para a 13ª edição – época 2020/2021. Tendo em conta e cientes de que
continuamos a passar por tempos complicados, alguns dos moldes com que
tencionamos organizar esta competição, nomeadamente as próprias datas de início
da mesma, poderão sofrer alterações, pelo que, algumas das informações seguintes,
poderão não ser vinculativas:
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 exceção dos 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.

No final da época, todas as equipas participantes na liga, que não tenham
desistido ou sido desclassificadas, poderão disputar a taça Lisdardos, que será realizada
num só dia, com máquina aberta e por rating, dia esse, onde serão também entregues
os prémios relativos aos pódios da liga.

Inscrições e prémio de participação:
A ficha de inscrição será para entregar correta e totalmente preenchida (todos
os campos), até 06 de setembro. 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, no entanto, as equipas
poderão escolher outra hora para a realização dos seus jogos em casa, mas atenção,
terá de ser ao sábado. Se durante a época uma equipa tiver de antecipar ou adiar algum
jogo, deve contactar a equipa adversária com o máximo de antecedência possível para
tentar chegar a um acordo quanto à nova data e hora. A equipa adversária é livre de
querer adiar o jogo ou não. Se a equipa adversária não quiser ou não puder adiar o
jogo, tem todo o direito em fazê-lo. Nestas situações, então o jogo terá de ser feito
segundo a data e hora do calendário.

O valor da inscrição será de 75 setas, por equipa. Todas as equipas que não
faltarem a nenhum jogo, durante a época, receberão um prémio de participação de 40
setas, quer estejam ou não presentes na Taça. 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: ≥ 3.90MPR
2ª Categoria: de 3.40MPR a 3.89MPR
3ª Categoria: de 3.00MPR a 3.39MPR
4ª Categoria: de 2.65MPR a 2.99MPR
5ª Categoria: - de 2.65MPR
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 + de 30 centésimas (+ de 0.30MPR), não poderá ser
inscrito nessa equipa, ou, caso a equipa o pretenda, poderá jogar com esse jogador na
categoria em que o jogador se enquadra.
Ex: se um jogador tiver 4.20MPR só poderá ser inscrito numa equipa da 1ª
categoria e nunca em nenhuma das outras.
Atenção: se um jogador, ao longo da temporada subir o seu mpr pessoal em
1.00MPR em relação à categoria onde está inscrito (exceto na 1ª categoria onde não
se aplicará este ponto), esse jogador não poderá efetuar mais nenhum jogo nessa
equipa. Ex: sendo o limite da 5ª categoria 2.64MPR, se um jogador atingir um mpr
pessoal de 3.64 terá de sair da equipa. Nestes casos específicos, o jogador poderá ser
substituído por outro, com MPR pessoal no máximo superior em 0.30MPR em relação
à respetiva categoria da equipa.

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 duas
zonas (norte e sul) ou dividida em dois ou mais grupos, e consoante a quantidade de
equipas, poderá ter 2 ou 4 voltas, numa só fase.

A liga 2020/2021 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 previsto a 17-10-2020) 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.

Serão feitas as seguintes reuniões de capitães: dia 03-10-2020 na zona de Leiria,
dia 06-10-2020 na margem sul e outra na zona de Lisboa, no dia 09-10-2020, todas em
locais e horários a definir, pelo que estes serão atempadamente comunicados a todos
os capitães.
O início previsto da competição será a 17-10-2020

