V CAMPEONATO
REGIONAL DARDOS EQUIPAS 2020
REGULAMENTO
. O Campeonato Regional de Dardos 2020 é realizado no sistema de
campeonato a duas voltas. Campeonato Presencial.
. As equipas são constituídas por um mínimo de quatro (4) jogadores e um
máximo de oito (8).
. Os jogos entre equipas serão realizados entre segunda-feira e quinta-feira.
(Preferencialmente segundas e terças-feiras)
. Os jogos terão o seu início às 21h30. (Tolerância de 15 minutos)
. Todos os adiamentos são da responsabilidade das equipas envolvidas, sendo
que o jogo terá de ser realizado obrigatoriamente antes do início da jornada
seguinte. Contudo poderá haver antecipação de jornadas se ambas as equipas
envolvidas assim o aceitarem. (O adiamento do jogo terá de ser remarcado no
dia do pedido de adiamento)
. Do actual Campeonato Regional atribuídos prémios para as quatro primeiras
classificadas, desde que haja um mínimo de dez (10) equipas inscritas, caso
contrário os prémios serão remodelados pela organização.
. Para todos os jogos os estabelecimentos estão munidos de ficha de jogo que
deve ser preenchida e jogada na íntegra.
. Cada equipa deverá nomear um capitão/responsável pela equipa no acto da
inscrição que será o responsável pela organização do jogo quando estiver na
qualidade de visitado, bem como qualquer dúvida que surja ou reclamação
deverá ser apresentada pelo mesmo. No caso de qualquer situação fora do
funcionamento normal da competição deverá ser transmitida à organização
pelo dono do estabelecimento ou pelo Capitão de equipa.
. Os jogos são compostos por treze (13) rondas sendo que as rondas são
intercaladas de duas em duas entre STANDARD CRICKET e 501, sendo a décima
terceira ronda jogada em 701 TEAM.
. Cada ronda é composta por 1 partida.
. Todas as rondas são jogadas em pares, excepto a última que será jogada por
todos os elementos da equipa. (conforme ficha de jogo)

. Em cada jogo pode ser inscrito na ficha de jogo um suplente, o qual só
poderá entrar para o lugar de um qualquer jogador a partir da sétima ronda,
sendo que após a substituição o jogador que entra terá de jogar as partidas
até ao final não havendo mais nenhuma substituição.
. Caso uma equipa desista ou faça mais que duas (2) faltas de comparência
será eliminada e todos os seus jogos serão anulados.
. Todas as equipas além do valor de 50.00€ de inscrição prestam caução de
20.00€. O valor da caução será devolvido na entrega de prémios caso não se
verifique nenhuma falta de comparência. No caso de uma falta de
comparência serão subtraídos à caução 10.00€, no caso de 2 ou mais faltas de
comparência da equipa, o valor da caução será revertido na sua totalidade
para a organização do presente Campeonato.
. São aceites inscrições de novos jogadores nos planteis das equipas até ao
inicio da terceira jornada, até um máximo de oito (8) jogadores por equipa.
. No final da primeira volta do presente Campeonato, e antes do início da
segunda volta, haverá novamente um período de inscrições onde qualquer
jogador pode mudar de equipa se assim o entender, bem como qualquer
equipa poderá acrescentar novos elementos ao plantel, sendo que nunca
poderá o plantel de uma equipa ser superior a oito (8) jogadores.
. Nos estabelecimentos em que existam máquinas Union Darts, o Campeonato
obrigatoriamente será jogado na mesma, salvo quando indicação de alguém
da organização em contrário (ex: avaria, má funcionamento da mesma).

. REGRAS GERAIS
 Caso uma seta, ao ser lançada, a máquina marque um valor diferente do
local onde embateu é considerado o valor reconhecido pelo equipamento.
 Caso um jogador lance uma seta antes do tempo esta não será
considerada perdendo esse lance (apenas lançará a/as setas restantes).
 A organização só irá analisar incidentes com os capitães das equipas.
 Qualquer acto de violência verbal, física ou má conduta resulta na
desclassificação do jogador e possibilidade da exclusão da equipa.
 A organização reserva-se o direito de efectuar as alterações necessárias
para o bom funcionamento da competição.
 Situações omissas ao presente regulamento/regras serão resolvidas pela
organização sem direito a recurso.

. Pontuação:
- VITÓRIA 3 PONTOS
- DERROTA 1 PONTO
- FALTA DE COMPARÊNCIA 0 PONTOS

. Os factores de desempate são:
1) Confronto directo.
2) Maior número de vitórias.
3) Maior diferença entre partidas ganhas e perdidas.
4) Maior número de partidas ganhas.
. PRÉMIOS:
1º Classificado: 500 dardos + Troféu
2º Classificado: 300 dardos + Troféu
3º Classificado: 200 dardos + Troféu
4º Classificado: 100 dardos (com 10 ou mais equipas)

Organização: BILHARES T.A.
APOIO: Phoenix Darts
Union Darts

NOTAS:

. No final de cada partida ou no dia seguinte todos os capitães de equipa
visitada ou proprietários dos estabelecimentos comunicam o resultado via sms
para a organização.
. A classificação após cada jornada será sempre publicada no site
www.bilharesta.pt (CAMPEONATOS), bem como o calendário da competição,
constituição das equipas, moradas dos estabelecimentos e contacto dos
capitães de equipa.
. O Regulamento encontra-se disponível igualmente através do mesmo site.
.Qualquer dúvida que surja no decorrer da competição será resolvida o mais
breve possível sempre de forma a decorrer da melhor forma o Campeonato.

BOAS SETAS

