
TURNAJ MISTRŮ v MÖLKKY 2018 - STRANNÝ 

Pořadatel:  Český svaz MÖLKKY, z. s.      

   Stranný 39, 257 56 Neveklov, IČO 227 58 003, info@molkky.cz 

Kontaktní osoba: Josef Buzek, sekretář ČSM, josef.buzek@molkky.cz 

Datum konání:  14. 7. 2018 

Místo konání:  Multifunkční hřiště STRANNÝ 

Počet startujících: není omezen 

Registrace:  do 9. 7. 2018 

Startovné: 100 Kč hráč 

Družstvo:  každé družstvo má 3 členy + 1 nepovinný náhradník 

Hřiště:   očíslovaná hřiště, cca 4 x 12 m, povrch: umělá tráva 

Mölkky:  oficiální sady TACTIC Mölkky 

Sociální zařízení a občerstvení: prostory a zázemí OÚ Stranný 

Ubytování: domov mládeže Neveklov – 250 Kč / osoba / noc 

http://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=482

&Itemid=204 

 Turistická ubytovna TJ SOKOL Neveklov – Info na tel: 608 336 946 (p. Sejk) – 

cena dohodou 

http://www.sokolneveklov.cz/index.php/32-uncategorised/63-ubytovani 

Penzion Stranný – cena dle dohody - https://www.facebook.com/Penzion-

Strann%C3%BD-324451031332820/ 

Alkohol:  požívat alkohol během hry na hřištích je zakázáno 

Kouření: během hry je zakázáno, v areálu povoleno pouze ve vyhrazených místech 

mimo multifunkční hřiště 

Rozhodčí: bude delegován hlavní rozhodčí, představen na začátku turnaje, týmy si 

jednotlivá utkání soudcují sami francouzským způsobem. Hlavní rozhodčí řídí 

finále. 

Ceny: medaile, poháry a věcné ceny pro týmy na 1. – 3. místě, speciální ceny pro 

vítěze doprovodných dovednostních soutěží, speciální cena také pro nejlepší 

nováčkovský tým. 

Hrací systém:  bude vyvěšen na informační tabuli a zaslán soutěžním týmům emailem 

http://www.sokolneveklov.cz/index.php/32-uncategorised/63-ubytovani


Hra: hraje se dle pravidel hry mölkky vydaných ČSM  (budou vyvěšena na 

informační tabuli v den konání turnaje) 

 Výsledky budou průběžně zapisovány do výsledkových listin, které budou 

také 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). 

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. 

V prostorách multifunkčního hřiště 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. 

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 300 

Kč. 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.   

Doprovodný program:  dovednostní soutěže v mölkky (mistr rozstřelů, mistr vypichů, mistr dalekých 

hodů).  

 možnost vyzkoušení nových netradičních sportů 

 komentovaná procházka po obci Stranný a blízkém okolí 


