


The Dice Den Warhammer 40.000 Liga 
Crusade for Glory

 
Introdução

Queremos então anunciar o inicio da primeira liga de Warhammer 40.000 de 2016, com o objetivo 
de cativar e incentivar a malta a criar uma rotina de jogos mais frequente e também uma forma de 
atrair potenciais novos jogadores para esta comunidade.

Como irá funcionar?

Esta liga irá decorrer durante os meses de Abril e Maio, terminando assim num evento que irá 
decorrer em Junho deste ano.
Todos os interessados em participar deverão inscrever-se notificando por Facebook ou na própria 
loja dizendo o nome do participante e que facção irá utilizar (facções aliadas deverão tambem ser 
notificadas) até o dia 31 de Março.
Irá ser lançada uma tabela de jogos a indicar quem serão os oponentes de cada jogador em que 
durante o decorrer da liga deverão combinar entre si quando jogar, mas para que os jogos sejam 
considerados válidos deverão ser jogados no espaço da loja.
Por fim, no evento de Junho irão decorrer as finais para ser declarado o vencedor da liga e assim 
receber o devido prémio! Mas quantos mais jogadores participarem mais hipóteses haverá para 
prémios para o segundo e terceiro lugares!

Regras da liga

Todos os jogos deverão ser realizados no espaço da loja desde dia 1 de Abril até dia 31 de Maio.
Caso existam jogadores que não tenham algum jogo concluído a partir de dia 1 de Junho devido à 
falta de comparência do oponente, tal jogador receberá os pontos todos possíveis de serem 
atribuídos numa vitória e o seu oponente irá receber os pontos atribuídos a uma derrota.

Os jogadores não deverão mudar de facção durante o decorrer da liga nem deverão 
retirar/acrescentar facções aliadas sem ser as que inscreveu na liga. Durante os jogos essas mesmas 
facções deverão estar presentes na lista. 
Ex: Um jogador que inscreveu Codex: Space Marines (Ultramarines) e Allies Space Marines (Iron 
Hands) deverá sempre ter e só ter essas duas facções em todos os seus jogos da liga.

As missões utilizadas serão as Maelstrom of War do livro de regras e os pontos serão distribuidos da
seguinte forma:
Vitória = 3pts; Empate = 1pts; Derrota = 0pts;
Secundary Objectives – 1pt extra para o jogador que tiver mais concluidos
Ex: Jogador A concluiu o jogo com 7pts de Maelstrom, First Blood e Slay The Warlord, enquanto 
que jogador B concluiu com 7pts de Maelstrom e Slay The Warlord. Jogador A é considerado o 
vencedor da partida e recebe 4pts para a sua pontuação na liga, enquanto que jogador B recebe 
0pts para a sua pontuação.

O limite de pontos de criação de lista será 1750pts, as regras de criação de lista serão as 
mencionadas no rulebook e nos respectivos codexes, com uma alteração que será proibido trazer 
mais que 1 Lord of War por jogador. Forgeworld será permitido desde que tragam as regras para os 
jogos.

Poderão fazer alteração de listas entre jogos durante a liga, desde que respeitem as regras 



anteriormente mencionadas.
Todos os jogadores deverão trazer consigo todo o material necessário para se realizar as partidas 
(dados, livros de regras, fita métrica, tokens de objectivos, etc).

No dia do evento de Junho haverá um valor de inscrição de 5€ pela participação por cada jogador, 
onde as ultimas 3 partidas da liga serão jogadas para determinar o 1º, 2º e 3º lugares da mesma e 
assim por fim no final do dia atribuir os prémios aos vencedores.

Regras dos modelos

As regras seguintes estarão organizadas pelos seguintes artigos:
- Todos os modelos deverão estar pintados com um mínimo de 3 cores;
- Todos os modelos deverão respeitar as regras WYSIWYG (What you see is what you get).
Proxys também serão permitidos dentro dum limite, não deverá ultrapassar 1/3 da lista e só serão 
permitidos dentro do mesmo tipo/facção ou simples troca de armamento. Não será permitida a 
utilização de proxys de outras facções em situação nenhuma;
Ex.1: Space Marine representado com Missle Launcher mas na lista está armado com Lascannon. 
Ex.2: Space Marine Biker representado por um Ork Warbiker não será permitido.

Serão permitidas conversões desde que o modelo final se perceba que unidade representa, qualquer 
dúvida que surja em que ambos os jogadores não se encontrem de acordo deverá ser discutida com 
algum representante da loja no inicio da partida, sujeitando-se a ter de jogar a mesma sem a dita 
unidade em questão ou até mesmo resolvida sobre as mesmas regras de falta de comparência se tal 
representante achar necessário. Listas que não respeitem os limites das regras dos modelos terão 
uma penalização de 3 pontos por artigo não respeitado durante o decorrer da liga.

Questões

Qualquer questão ou dúvida podem sempre contactar com alguém directamente na loja ou no grupo 
do facebook: https://www.facebook.com/DiceDen/


