Pravidla turnaje ve hře MÖLKKY

JABLONECKO

50

JIZERSKÁ
Místo konání:

Fotbalové hřiště Jablonec nad Jizerou
GPS: N 50°42.275' E 15°25.520'

Datum:

Sobota 30. června 2018

Pořadatel:

SEMTAMŤUK Jablonec nad Jizerou

Organizátoři:

Petr Hanyk, 724 154 553
Jarmila Hanyková, 737 488 022

Přihlášky:

Prostřednictvím přihláškového systému na www.molkky.cz,
nebo na e-mail Molkky.JnJ@seznam.cz
nejpozději do 27. 6. 2018
Přihlášky musí obsahovat název týmu, jména a data narození hráčů,
e-mailovou adresu a mobilní telefon kapitána družstva.
Max. počet týmů: 24. Přednost mají dříve přihlášení.

Družstvo:

Tvoří 3 hráči + 1 nepovinný náhradník

Startovné:

100 Kč za hráče, mládež do 16 let a důchodci 50 Kč
Platba hotově při prezentaci.

Ceny:

Nejlepší 3 družstva obdrží věcné ceny a medaile.
Vítěz získá turnajovou trofej. Všichni účastníci dostanou diplom.
Oceněny budou také 3 nejlepší týmy z Jablonce nad Jizerou.

Hřiště:

Povrch umělá tráva a antuka. Rozměry hřiště: 4 x 15 m.
Vzdálenost 3,5 m. Prostor odhozu vymezen pomocí „mölkkari“.

Hrací sady:

Oficiální hrací sady firmy Tactic.

Hra:

Všichni hráči musí mít při hře připevněná startovní čísla.
Hraje se podle pravidel hry mölkky vydaných ČSM www.molkky.cz/pravidla.
Přešlapy se netolerují! Při prvním přešlapu se body daného týmu nezapočítají,
při opakovaném přešlapu klesne tým v dané hře na 25 bodů (má-li 37 bodů a více)
nebo 0 bodů (má-li méně než 37 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).
Pokud tým nenastoupí ke hře do 5 min. od pokynu pořadatele, může být z dané
hry diskvalifikován. Časový limit na zápasy ve skupinách je stanoven na 25 minut.
Pořadatel si vyhrazuje právo po uplynutí této doby jednotlivé zápasy vhodnou
formou zkrátit.
Na hřištích je zákaz požívat alkoholické nápoje a kouřit!
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Pravidla hodu: Hází se z prostoru za mölkkari 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.
Herní systém:

V první části turnaje budou týmy rozděleny do až 4 max. 8 členných skupin (závisí
na počtu týmů). Na první dvě pozice v každé skupině mohou být nasazena nejlépe
umístěná družstva z průběžného pořadí Česko-moravského poháru 2018.
V základní skupině se týmy střetnou každý s každým na dvě hry.
O pořadí ve skupině rozhoduje a) počet vyhraných her, b) počet vyhraných zápasů,
c) součet získaných bodů, d) doplňková sada.
Nejlepší družstva z každé skupiny postupují do 16 členného „Play-off“, ostatní hrají
turnaj „Poslední šance“. Všechny zápasy „Play-off“ i „Poslední šance“ se hrají
na dvě vítězné hry. Finále „Play-off“ se hraje na 3 vítězné hry. Vyřazovací boje
se hrají o všechna umístění (1. až 24. místo).
V případné rozhodující hry začíná a) lépe umístěný tým ze základní části, b) tým
s lepším skóre z prvních dvou (čtyř) her.
Herní systém může být podle aktuálního počtu účastníků pozměněn.

Časový program: Čtvrtek 28. 6. 2018

losování – bude zveřejněno na internetu a rozesláno
mailem všem účastníkům turnaje

Sobota 30. 6. 2018
8:00 – 9:00 prezentace, výdej startovních čísel
9:15
slavnostní zahájení
9:30 – 12:30 zápasy ve skupinách
12:30 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 – 17:00 „Play-off“ a „Poslední šance“
17:30
vyhlášení výsledků
Časový program může být pozměněn podle aktuálního počtu účastníků.
Rozhodčí:

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

Výsledky:

Zapisují je po dohodě kapitáni týmů. Po skončení každého zápasu kapitáni
vyplněný protokol podepíší a kapitán vítězného týmu jej odevzdá pověřené osobě.

Protest:

Je možné jej vznést do 5 minut od ukončení hry za poplatek 200 Kč. Poplatek
se platí při podání protestu organizačnímu výboru turnaje a je nevratný. O výsledku
protestu rozhoduje do 20 minut organizační výbor turnaje a jeho rozhodnutí je
konečné a nelze se proti němu odvolat.

Sociální zařízení a občerstvení: V prostoru fotbalového areálu a koupaliště.
Ubytování:

Autokemp Zátiší www.autocampjablonec.com
Turistická ubytovna www.jablonec-krkonose.cz/ubytovna-tj-sokol
Hotel Krakonoš www.breuer.cz
Penzion Prokop prokop.lubos@tiscali.cz
další na: www.jablonec-krkonose.cz/ubytovani

Kultura:

Koncert skupiny Hradišťan a DPS Mládí
pátek 29. 6. 2018 od 19:00 v kostele sv. Prokopa
více informací na: zus.jablonec-krkonose.cz/
https://
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