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O RANKING 

 2 campeonatos são disputados em paralelo: Burma Road e Hi-Score. 

 Um jogador pode participar dos dois campeonatos. 

 Os 4 primeiros Burma Road e os 4 primeiros Hi-Score de cada categoria de cada 
campeonato classificassem directamente para a Final Online. 

 Se um jogador terminar o ranking no top 4 das duas modalidades, ele jogará uma única 
final e e o próximo jogador no ranking de Hi-Score será classificado. 

 Existem 12 categorias. 

 As categorias são baseadas nas médias dos jogadores (MPR ou PPD). 

 Para a classificação conta a média dos 5 melhores jogos. 

 O jogador que está na categoria geral não tem direito a nenhum prémio. Para poder ir 
para a categoria correspondente, o jogador terá que obter sua média de fotos. 

MPR PPD Categoría 

0.01 – 1.90 00.01 – 18.00 12 

1.91 – 2.10 18.01 – 20.00 11 

2.10 – 2.25 20.01 – 22.00 10 

2.26 – 2.40 22.01 – 23.00 9 

2.41 – 2.60 23.01 – 24.00 8 

2.61 – 2.80 24.01 – 25.00 7 

2.81 – 3.10 25.01 – 27.00 6 

3.11 – 3.40 27.01 – 29.00 5 

3.41 – 3.70 29.01 – 32.00 4 

3.71 – 4.00 32.01 – 35.00 3 

4.01 – 4.50 35.01 – 37.00 2 

4.51 – 9.00 37.01 – 60.00 1 

 
Inicio 

Hora 
portuguesa 

Final 
Hora  

portuguesa 

CLASIFICATORIOS 01/08/2020 00:00 11/10/2020 22:00 

FINAIS ONLINE 17/10/2020 e 18/10/2020 

“2 campeonatos 

são disputados 

em paralelo” 

 

“Burma Road e 

Hi-Score” 

 

“Os 4 primeiros 

jogadores de 

cada nivel 

classificassem 

para a final” 
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FINAIS ONLINE 
 

 Os jogadores são ordenados por HCP (PPD e MPR) e colocados nas categorias. Também 
se terá em conta os resultados das últimas finais online (ex. os primeiros de finais de nivel 
2 ou inferior em anteriores edições, são susceptíveis de subir de categoría  ainda que a 
sua média não o indique assim). 

 A categoría na final online não é igual á categoría em que se jogou as provas. 

 Finais de 16 jogadores cada uma em quadrante com ajustamento posterior. 

 Só são permitidos dois jogadores por máquina e por quadrante final, exceto no nível 1, 
que só uma máquina é permitida por jogador. 

 Será desclassificado o jogador que estiver a jogar outro torneio durante a final online. 

 Na final online se o jogador não aparecer ao primeiro encontro passará para o lado dos 

perdedores mas pode seguir jogando. 

 Os  telemóveis dos jogadores têm que estar disponiveis para serem contactados durante 

as finais online. 

 Numa final online, as reclamações só serão atendidas durante o jogo porque uma vez 

finalizado este já não se terão em conta. 

 Se a máquina de setas tiver problemas de conexão que não se resolvam, o jogador 
deverá mudar de máquina. Como máximo, dar-se-á uma tolerância de 1/2 hora para 
solucionar o problema já que em caso contrario dar-se-á o jogo perdido ao jogador cuja 
máquina não se conecte. 

Nivel 1 

 Joga-se ao melhor de 5 partidas (3 ganhas). 

 Jogos 1, 4 e 5: Cricket 15 rondas. 

 Jogos 2 e 3: 501 OI/DO Bull 25/50 15 rondas. 

 O sorteio do quadrante faz-se-á por cabeças-de-série segundo o MPR de cada jogador. O 
jogador da parte de cima do encontro fará o primeiro lançamento. Resto dos lançamentos 
de cada encontro serão alternados. 

 Estes são os cruzamentos no quadrante: 1vs9 – 8vs16 – 4vs12 – 5vs13 – 2vs10 – 7vs15 – 
3vs11 – 6vs14 

Resto de niveis 

 Joga-se ao melhor de 3 partidas (2 ganhas) por rating. 

 Jogo 1: 501 OI/MO Bull 50/50 15 rondas. 

 Jogos 2 e 3: Cricket 15 rondas. 

 O primeiro lançamento será feito pelo jogador de maior PPD, sendo os restantes 
alternados. 

 

  

“A categoría na 

final online não é 

igual á categoría 

em que se jogou 

as provas” 

 

“Finais de 16 

jogadores” 

 

“Prêmios para os 

3 primeiros de 

cada nível na 

final” 
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PRÉMIOS 

 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 

1º 250 Bónus 250 Bónus 150 Bónus 150 Bónus 100 Bónus 100 Bónus 

2º 125 Bónus 125 Bónus 75 Bónus 75 Bónus 50 Bónus 50 Bónus 

3º 100 Bónus 100 Bónus 50 Bónus 50 Bónus 30 Bónus 30 Bónus 

 
 

 Os Bónus são permutáveis pelo valor em euros € em material de dardos na web 
www.masdardos.com, consulte as condições: 

 Você pode fazer o pedido da quantia desejada, desde que seja igual ou superior ao 
prêmio obtido, custos de envio em nome do cliente. 

 Não acumulável com outras ofertas. 

 

VANTAGENS RADIKAL MEMBERS 

 Todos os jogadores que sejam Radikal Members em 19/10/2020 e tenham conseguido um 
prémio na Final Online, receberão um aumento de 30% sobre o prémio obtido. 

 

LA CARRERA 

 Os pontos contam só para jogadores que são Radikal Members em 19/10/2020. 

 Tabela de pontos de “La Carrera” obtidos nas finais online do Ranking de Verão. 

 1º 2º 3º 4º 5º-6º 7º-8º 9º-12º 13º-16º 

Level 1 200 180 160 140 120 100 80 60 

Level 2 110 100 90 80 70 60 50 40 

Level 3 a 6 100 90 80 70 60 50 40 30 
 

 Todos os jogadores classificados para as finais online do Ranking de Verão que cumpram 
os requisitos anteriores receberão pontos para La Carrera, mesmo que não cheguem a 
jogar as Finais Online.  

  

“Prémios em 

bónus 

permutáveis na 

Shop Masdardos” 

 

“Radikal Members 

aumentam em 

30% o seu 

Prémio” 
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PENALIZAÇÕES 

 Dentro de uma prova todos os jogadores que aumentem a sua média pessoal (média de 
foto) alcançando uma média que corresponda a 2 ou mais categorias acima da categoria 
em que começaram a jogar, serão passados automaticamente á categoria que 
corresponda com a sua média actualizada. 

 Jogadores que excedem o corte superior em sua categoria em 2 MPR ou 15 PPD com sua 
média de fotos, serão passados á categoria que corresponda. 

 Novos jogadores ou aqueles com pouco histórico da Radikal, se estimar que sua média 
inicial é menor que a média correspondente, a organização se reserva o direito de 
aumentá-los. 

 Os jogadores que não tenham media, serão passados para a categoria correspondente no 
dia seguinte ao que tenham conseguido essa média. 

 Bater com a mão nos sectores do alvo ou em  qualquer dardo ou objecto que esteja na 

máquina para conseguir um acerto será considerado batota. 

 Lançar qualquer objecto que não seja um dardo regulamentar será considerado batota.. 

 Golpear com um dardo qualquer coisa que não seja um sector do alvo ou um dardo que 

se tenha espetado na mesma ronda que o dardo em questão, poderá ser considerado 

batota. 

 Qualquer intenção de aumentar a media apoiando-se num jogador que não cumpra as 

normas, será considerado batota. 

 Qualquer jogo com batota será invalidado e se houver reincidência neste tipo de batota a 

mesma pode ser motivo para expulsar o jogador da competição. 

 Os jogadores que não joguem com o id correcto serão penalizados e não recebem 

nenhum prémio. 

 Interferir na linha laser antes de soltar o dardo será considerado batota. 

 Caso haja batota (bater com a mão, suplantar jogador…) na final online, o jogador ficará  
desclassificado da competição nesse mesmo momento, continuando o resto da 
competição a decorrer como estava. 

 Quando se recupera um jogo depois de se ter perdido a ligação á internet, o jogo 
continuará desde donde a máquina o indicar. 

 A máquina fará de árbitro em relação ás marcas que se consigam. Ou seja, se um dardo 

fica espetado na máquina e não é contabilizado, esse dardo não será válido. Se em algum 

momento o jogador bater com a mão no dardo para que este conte, será considerado 

batota. Excepção: se um dardo ficar ‘empatado’ durante uma final online “dardo 

empatado”, o mesmo deve ser retirado e o jogo segue normalmente. 

________________________________ 


