PRAVIDLA TURNAJE
Halové Rakovnické mölkkování

Místo konání:

TENIS CENTRUM CAFEX, Rakovník

Termín konání:

4. - 5. 3. 2017

Organizační tým:

Ředitel turnaje – Ing. Josef Buzek
Hlavní rozhodčí – Petr Podrazský
Zástupce ČSM – Jaroslav Šmídek

Registrace:

8:30 – 9:30 (kontrola týmů a hráčů)

Platba startovného:

Převodem na účet nejpozději do 26. 2. 2017

Hrací sada:

Pouze oficiální hrací sady

Hřiště:

Jednotlivá hřiště vyznačena a očíslována, vymezen prostor pro odhoz
(mölkkari)

Tým:

3 + 1 (nepovinný náhradník)

Herní systém:

Vyvěšen na informační tabuli

Ocenění:

Oceněny budou tři nejlepší týmy. Dále budou připsány body kompletním
českým týmům a hráčům dle pravidel ČMP.

Hra:

Hraje se dle všeobecných pravidel hry mölkky vydaných ČSM (vyvěšena
na informační tabuli v den konání turnaje).
Výsledky budou průběžně zapisovány do výsledkových listin, které budou
vyvěšeny na informační tabuli.
Přešlap se netoleruje! Při prvním přešlapu se body daného hráče
nezapočítají, při opakovaném přešlapu pokles týmu v dané hře na 25 bodů
(má-li tým 37 bodů a více) nebo 0 bodů (má-li tým méně než 37 bodů).
Pokud nastane první přešlap a tým má již 37 a více bodů neplatí pravidlo o
nezapočtení hodu, ale automaticky následuje pád na 25 bodů.
Kapitán týmu je zodpovědný za dodržení pořadí házení hráčů svého týmu,
tak jak bylo zapsáno do herního protokolu před zahájením hry. V případě
prohození pořadí hráčů je tým, který chybu udělal automaticky poraženým
a připisuje z dané hry 0 bodů (pokud se všichni kapitáni týmů na daném
hřišti nedohodnou na jiném vyřešení situace). Toto neplatí, pokud je hra
řízena rozhodčím (řešení situace v kompetenci rozhodčího).
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Pokud se týmy nedomluví, kdo v dané hře bude zapisovat a kdo stavět
mölkky. Staví a zapisuje vždy tým, který hru zahajuje.
Pokud tým nenastoupí na hru do 5 min. od pokynu pořadatele,
je diskvalifikován z dané hry.
Vstup do tenisové haly je povolen pouze v čisté sportovní obuvi s bílou
podrážkou!
V prostorách tenisové haly je přísný zákaz požívat alkoholické nápoje,
kouřit a konzumovat jídlo!
Pravidla hodu:

Hází se z prostoru za möolkkari spodním obloukem, technika hodu
je libovolná.
Hod se nepočítá, pokud hráč vstoupí na mölkkari nebo opustí prostor
pro odhod směrem dopředu přes mölkkari nebo do strany.
Po přistoupení k mölkkari má hráč na hod 40 sekund včetně porady
s ostatními členy týmu.

Rozhodčí:

Týmy si hru rozhodují samy, v případě sporů se obrací kapitáni týmů
na hlavního rozhodčího turnaje. Rozhodčí řídí finále.

Výsledky:

Po skončení každé hry kapitáni jednotlivých týmů zkontrolují výsledky,
podepíší protokol o utkání a odevzdají jej pověřené osobě.

Protest:

Je možné jej vznést do 5ti minut od oficiálního ukončení hry za poplatek
250 Kč (20 Euro). Poplatek se platí při podání protestu organizačnímu
týmu turnaje a je nevratný. Musí být písemně zaznamenán kapitánem týmu
do protokolu o utkání. O výsledku protestu rozhoduje organizační tým
turnaje a jeho rozhodnutí je konečné, tudíž se proti němu nelze dále odvolat
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