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CZECH MÖLKKY RANKING 

 

CZECH MÖLKKY RANKING (dále „CMR“) je nová soutěžní forma Českého svazu 

MÖLKKY, z.s. (dále „ČSM“), která bude vyhodnocovat jak týmy, tak jednotlivce za 12 

po sobě jdoucích měsíců. Do CMR se dostanou pouze týmy a jednotlivci, kteří odehrají 

minimálně 3 turnaje za 12 po sobě jdoucích měsíců. 

  

I. 

Rozdělení žebříčků 

1. Žebříček týmů 

a. Tým tvoří 3+1 hráči, nezohledňuje se, kdo za tým hraje (za tým může hrát 

libovolný počet hráčů). 

 

2. Žebříček hráčů  

a. Hráčem se rozumí každý hráč hrající sám za sebe nebo v týmu 3+1 či 2+1.  

b. Do žebříčku se budou zapisovat pouze hráči, kteří se zúčastnili za 12 po sobě 

jdoucích měsíců minimálně 3 turnajů (hráči mohou hrát i za více týmů).  

c. Pořadatel turnaje jednotlivců a týmů 2+1, pokud chce turnaj zařadit do CMR, 

musí turnaj nahlásit minimálně 30 dní před konáním na e-mail: 

cmr@molkky.cz. 

d. Pořadatel turnaje jednotlivců a týmů 2+1 musí nejpozději 20 dní před konáním 

turnaje zaplatit ČSM přihlašovací poplatek 300,- Kč, který je nevratný. 

 

3. Žebříček se bude zveřejňovat každý měsíc, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. 

 

mailto:cmr@molkky.cz
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II. 

Rozdělení turnajů 

Turnaje budou rozděleny do tří kategorií: 

1. Kategorie A – MČR  

a. Místo konání určuje VV ČSM a termín je zpravidla první sobotu v září.  

 

2. Kategorie B   

a. Turnaje schvaluje jednou do roka VV ČSM, k 16. 7. daného roku musí být 

schváleny všechny turnaje kategorie B pro následující sezónu trvající do 15. 7. 

roku. 

b. Přihlášku do kategorie B může podat pořadatel, který v předchozím roce 

uspořádal turnaj kategorie C, ve kterém startovalo více jak 16 týmů, přihláška 

se podává prostřednictvím e-mailu: cmr@molkky.cz. 

c. Turnaje se musí účastnit minimálně 16 týmů, jinak bude turnaj příští rok 

z kategorie B vyřazen. 

d. Pořadatel turnaje musí nejpozději 90 dní před konáním turnaje zaplatit ČSM 

přihlašovací poplatek 1.000,- Kč, který je nevratný. 

e. Podklady k turnaji včetně pravidel je možné uveřejnit na webových stránkách 

ČSM po celou herní sezónu. 

f. Registrace týmů do turnajů bude zajištěna přes webové stránky 

www.molkky.cz. 

 

3. Kategorie C (ostatní turnaje) 

a. Přihlášku do kategorie C může podat VV ČSM každý pořadatel prostřednictvím 

e-mailu: cmr@molkky.cz. 

b. Požádat musí minimálně tři měsíce před konáním turnaje. 

c. Pořadatel musí nejpozději 60 dní před pořádáním turnaje zaplatit ČSM 

přihlašovací poplatek 500,- Kč, který je nevratný, následně bude otevřena 

registrace. 

mailto:cmr@molkky.cz
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d. Aby se týmům/hráčům započetly body do žebříčků, musí se turnaje zúčastnit 

minimálně 10 týmů. 

e. Pokud se turnaje zúčastní 16 a více týmů, může být pro následující sezónu 

zařazen mezi turnaje kategorie B. 

f. Podklady k turnaji je možné uveřejnit na webových stránkách ČSM max. 90 dní 

před konáním turnaje, avšak až po uhrazení nevratného přihlašovacího poplatku. 

g. Registrace týmů do turnajů bude zajištěna přes webové stránky 

www.molkky.cz. 

 

III. 

Bodování 

Připsání bodů: Body se do žebříčků připisují za konkrétní umístění na turnaji (viz. Tabulky 

bodování v jednotlivých kategoriích), přidělené body se nemění, pokud je před týmy tým, který 

není přihlášen do CMR. 

 

Kategorie A:   

 

1 200 9 25 17 17 25 9 

2 120 10 24 18 16 26 8 

3 104 11 23 19 15 27 7 

4 72 12 22 20 14 28 6 

5 48 13 21 21 13 29 5 

6 44 14 20 22 12 30 4 

7 40 15 19 23 11 31 3 

8 36 16 18 24 10 32 2 

      33 – xx 1 

 

http://www.molkky.cz/
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Kategorie B: 

 

1 100 9 17 17 9 25 - xx 1 

2 60 10 16 18 8   

3 52 11 15 19 7   

4 36 12 14 20 6   

5 24 13 13 21 5   

6 22 14 12 22 4   

7 20 15 11 23 3   

8 18 16 10 24 2   

 

 

Kategorie C a 2+1 a jednotlivci: 

 

1 50 9 8 

2 30 10 7 

3 26 11 6 

4 18 12 5 

5 12 13 4 

6 11 14 3 

7 10 15 2 

8 9 16 - xx 1 
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IV. 

Týmy 

Do CMR budou zařazeny jak české, tak i zahraniční týmy ve složení 3+1 hráči. 

1. Zúčastní se minimálně tří turnajů za 12 po sobě jdoucích měsíců. 

2. Pokud tým nebude mít ke dni zveřejnění za 12 po sobě jdoucích měsíců odehrány 

minimálně tři turnaje, automaticky vypadává. 

3. Registrace do turnajů bude zajištěna přes www.molkky.cz 

4. Názvy tymů budou závazné dle oficiální přihlášky přes rozhraní www.molkky.cz - 

oficiální přihlašovací formulář. 

5. V případě chybného zadání názvu týmu je možné nahlásit opravu, a to do 62 hodin 

 od podání přihlášky na e-mail: cmr@molkky.cz, k pozdějším opravám či změnám 

se nebude přihlížet. 

6. Při registraci v den turnaje je možné opravit pouze jméno hráče nebo zapsat jiného 

hráče. 

7. Českému týmu, který bude mít nejvíce bodů k 15. 7. daného roku zaplatí ČSM startovné 

na MS v daném roce a současně poskytne kapesné ve výši 15.000,- Kč. 

 

V. 

Povinnosti pořadatele 

1. Dodat poklady k prezentaci turnaje na webových stránkách ČSM na e-mail: 

cmr@molkky.cz – oficiální tiskopis 

2. Dodat pravidla turnaje nejpozději před otevřením registrace na e-mail: 

cmr@molkky.cz. 

3. Po uzavření registrace dodat hrací systém, nejpozději 1 den před konáním turnaje 

na e-mail: cmr@molkky.cz. 

4. Po skončení turnaje dodat do 5 dnů zprávu s výsledky turnaje a fotodokumentaci 

(minimálně 5 fotografií) na e-mail: cmr@molkky.cz. 

 

http://www.molkky.cz/
http://www.molkky.cz/
mailto:cmr@molkky.cz
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5. Aktuální seznam týmů a jmenný seznam hráčů v týmech musí být vyvěšen nejpozději 

10 minut před oficiálním startem turnaje (je možná oprava pouze jméno hráče nebo 

zapsání jiného hráče – viz článek IV. bod 6.) 

6. V případě změny názvu týmu nebo přihlášení po ukončení registrace přes www rozhraní 

nezíská tým body do CMR. 

7. Výsledková listina musí být předložena na určeném formuláři na e-mail: 

cmr@molkky.cz a názvy týmů se musí shodovat s oficiálními názvy při přihlášení. 

8. Zaplatit ČSM za každý startující tým poplatek 100,- Kč, a to do 10 dnů od ukončení 

turnaje s tím, že od částky bude odečten nevratný přihlašovací poplatek (tj. 500,- Kč 

u turnajů kategorie C, 1.000,- Kč u turnajů kategorie B).  

9. Umožnit reklamní prezentaci sponzorům a partnerům CMR. 

 

VI. 

Zvláštní ujednání 

1. Přihlašovací poplatek bude pořadateli vrácen pouze v případě, že se turnaj neuskuteční 

z těchto výjimečných důvodů: 

a. velmi nepříznivé počasí, 

b. přírodní katastrofa, 

c. nepředvídatelné okolnosti. 

2. Pro úhradu poplatků ČSM platí pravidlo, že rozhodující je datum připsání poplatku 

na účet ČSM. 

3. Turnaje se řídí oficiálními pravidly vydanými I.M.O. dne 30. 3. 2019 anglická verze. Je 

možné udělat úpravu, ale musí to být zaneseno v pravidlech daného turnaje.  

4. V případě nejasností nebo stížností rozhoduje VV ČSM a proti jeho rozhodnutí není 

odvolání. 
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