PRAVIDLA TURNAJE
17. MISTROVSTVÍ SVĚTA V MÖLKKY
Místo konání:

Teniscentrum Cafex
Na Studánkách 2590, 269 01 Rakovník, tel. +420-313516183
www.cafex.cz, e-mail: cafex@cafex.cz

GPS souřadnice:

50°614.297N, 13°4251.438E

Datum konání:

Sobota a neděle 19. – 20. 8. 2017

Začátek turnaje:

Sobota 10:00 hod.

Týmy:

Tým je složený ze 4 hráčů a maximálně dvou náhradníků,
kapitánovi musí být alespoň 18 let. V průběhu hry není dovoleno
střídat hráče, jedinou výjimkou je zranění hráče, ale pak musí být
změna schválena hlavním rozhodčím turnaje.

Hřiště:

40 číslovaných hřišť, 5 x 14 m, základní postavení mölkky bude
ve vzdálenosti 3,50 m od mölkkaari, povrch hřišt: antuka

Mölkky:

Hry se vždy hrají s oficiální sadou firmy TACTIC.

Restaurace:

Teniscentrum Cafex

Sociální zařízení (WC):

Teniscentrum Cafex

Lékařská služba:

Non-stop vyškolený personál s kurzem první pomoci, nemocnice
Rakovník 400 m od místa konání.

Alkohol a kouření:

Je zakázáno konzumovat alkoholické nápoj a kouřit na hřištích
během hry, kouření a konzumace alkoholických nápojů (pouze
alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a
víno dle zákona 65/2017 Sb.) je povoleno ve vyhrazených
prostorech.

Porota, rozhodčí:

Rozhodčí a porota jsou jmenováni IMO, oficiálně rozhodčí na
každé hřiště nominuje pořadatel.

Ceny:

Medaile, poháry a věcné ceny pro týmy na 1. - 6. místě mistrovství
světa
medaile, poháry a věcné ceny pro týmy na 1. - 3. místě v Poháru
národů (Nation Trophy)
medaile, poháry a věcné ceny pro týmy na 1. - 3. místě paralelního
turnaje.
1

medaile a plakety pro týmy 1. - 3. míst turnaje Last chance

Pravidla hry:

Oficiální pravidla schválená
pro odhod vymezen mölkkaari.

Hrací pole:

Jsou očíslovány a prostor pro odhod je vymezen mölkkaari. Diváci
a ostatní členové týmu nesmějí vstoupit do prostoru mölkkaari
a hracího pole. Do mölkkaari je povolen vstup hráči, který hází.
Do hracího pole mohou dále vstupovat pouze rozhodčí a ten kdo
zapisuje skóre, pokud je to někdo jiný než rozhodčí. Pokud dojde
k nesrovnalosti, mohou do hracího pole vstoupit také kapitáni
týmů. Rozhodčí je zodpovědný za zaznamenání výsledků každé
hry.

Kapitán týmu:

Pouze kapitán má dovoleno diskutovat s rozhodčím, vstup
do hracího pole může být proveden pouze po schválení rozhodčím.
Kapitáni jsou povinni před každou hrou oznámit hráče a jejich
pořadí. Pořadí jednotlivých týmů a hráčů se může změnit před
každou hrou. Je zakázáno měnit hráče nebo pořadí hráčů během
hry, výjimka je udělena v případě úrazu po schválení rozhodčím.
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Rozhodčí:

Během zápasů rozhodčí zajistí, že hráči, fanoušci a publikum
zůstanou za mölkkaari, aby se mohl hráč soustředit na hod.
Po každém hodu rozhodčí oznamuje body a aktuální skóre obou
týmů. Pokud je zaznamenána chyba výpočtu, kapitán týmu
je oprávněn informovat rozhodčího, dokud nehrál další tým.
Nicméně pokud dojde k chybě výpočtu u některého družstva a není
tato chyba zaznamenána a opravena před dalším hodem družstva,
protože se zjistí až později, chyba zůstává a výsledek zůstává jako
tzv. chyba rozhodčího. Doporučuje se, aby si týmy také
zaznamenávaly body a pozorně poslouchaly oznámení
od rozhodčího!

Průběh hry:

Pro hru se používají pouze oficiální sady hry mölkky od firmy
TACTIC. Prostor pro odhod je vymezen mölkkaari, dřevěná lajna
o velikosti 51,5 cm od přední strany a 25 cm od boků. Úhel stran
je 45 °. Znázorněno na obrázku „Hrací pole“.
•

Při hodu se musí stát za mölkkaari, kde se obě nohy musí
nacházet na povrchu označeném mölkkaari a bez dotyku
mölkkaari.

•

Je-li hráč na invalidním vozíku a hází přímo z vozíku,
mölkkaari se narovná. Hráč s invalidním vozíkem může mít
asistenta, který hráče doveze na mölkkaari a po odhodu ho
odveze z mölkkaari.

•

Hráč opustí mölkkaari směrem dozadu.

•

Hráč nebo házecí kolík se nesmí dotýkat mölkkaari.

Pokud není splněn jeden nebo několik z uvedených požadavků, hod
se počítá jako nulový. Tým má skóre 0 bodů, a pokud se nějaké
kuželky přesunou, jsou zvednuty ve své nové pozici.
Hod je považován za platný a započítá se dosažené skóre, jakmile
hráč opustí mölkkaari směrem dozadu a všechny kuželky již nejsou
v pohybu.
Pokud tým třikrát za sebou zaznamená nulový hod, tak ve hře vítězí
soupeř a zapisuje výhru a 50 bodů.

3

Hráč, který vstoupí do prostoru mölkkaari má na hod 40 sekund.
Tým může diskutovat o následujícím hodu 60 sekund. To znamená,
že jeden hod může trvat 100 sekund. Hodnocení využití času
je ponecháno na rozhodčím.
Hod musí být proveden spodním obloukem, všechny styly hodu
jsou při dodržení této podmínky povoleny.
Pokud rozhodčí označí hod jako neplatný, bude hod posuzován
jako nulový a tým zapíše 0 bodů.
•
•

Pokud má tým 37 nebo více bodů, body týmu klesnou na 25.
Pokud má tým méně než 37 bodů, body týmu zůstanou
stejné.

Mölkka, která se po sražení opět postaví na základnu,
se nezapočítává. Pokud je to jediná mölkka, která byla sražena, hod
má hodnotu 0 bodů.
Mölkka se může vždy otočit na své základně směrem k mölkkaari.
Pokud se mölkka odrazí mimo hrací pole, je rozhodčím vrácena
do pole v nejbližším místě, a to na vzdálenost házecího kolíku
od krajní čáry pole, kolmo k této čáře.
Alkohol a cigarety
Pití alkoholu a kouření během hry je zakázáno a diskvalifikuje
příslušný tým.
Protest:

Je možné vznést protest bezprostředně po skončení každé hry
(protestující tým musí vyplnit formulář určený pro podání
protestu). Poplatek činí 300 Kč (12 EUR). Poplatek je okamžitě
účtován a nevratný. Každý protest musí být podepsán kapitánem.
Konečné rozhodnutí je na hlavním rozhodčím turnaje společně s
ředitelem turnaje. Neexistuje odvolání proti jejich rozhodnutí..

Pořadí her:

Můžete nalézt na informační tabuli.
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