
        

ELÄKELIITON VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN MÖLKKY-KILPAILUN TOIMINTAOHJE 

Kilpailussa noudatetaan pääosin Eläkeliiton valtakunnallisten Mölkky – 

mestaruuskilpailuiden sääntöjä jotka on 1.9.2014 tehty. 

1 KILPAILUKELPOISUUS 

Kilpailukelpoinen joukkue on joukkue, jonka pelaajat ovat samasta EL –yhdistyksestä ja 

käyvät myös yhdistyksessä pelaamassa peliä.  

2 JOUKKUEEN MUODOSTAMINEN 

Joukkue muodostuu kolmesta (3) pelaajasta sekä yhdestä (1) vaihtopelaajasta. 

Vaihtopelaaja voi tulla peliin joukkueen kapteenin ilmoituksesta tuomarille pelin alkaessa 

samalla kapteeni ilmoittaa pelaajien heittojärjestyksen. Joukkueet arpovat 

heittojärjestyksen. 

3 PELIKENTTÄ 

Pelikenttä on sääntöjen mukainen pelikaari ja riittävän suuri vapaa tila kaaren edessä. 

Kaaresta 3 metrin päähän asetetaan keilat sääntöjen määräämän ryppääseen. 

4 PELIVÄLINEET 

Pelissä käytetään 12 keilaa, jotka on numeroitu 1–12 sekä 1 Mölkky (heittopalikka) 

joiden mitat ovat säännöissä. 

5 JOUKKUEIDEN VALINTA 

1. Piirin aluejakoon perustuen ratkaistaan ne parhaat joukkueet, jotka pääsevät piirin 

mestaruuskilpailuihin. 

2. Aluekilpailuihin voi osallistua korkeintaan 1 joukkue/yhdistys. Joukkueilta peritään 

osallistumismaksu, mikäli aluekilpailusta aiheutuu kustannuksia. Aluekilpailut hoitaa 

aluevastaava tai hänen määräämänsä henkilö. Jokainen pelaaja osallistuu kilpailuihin 

omalla vastuulla. 

3. Piirin mestaruuskilpailuihin pääsevät joukkueet alueellisesti yhdistysten lukumäärän ja 

lajin harrastukseen perustuen seuraavasti (piirihallituksen päätös 16.2.2018):  

Loimaan alue   2 joukkue                                                

Salon alue   2 joukkuetta                                                  

Vakka-Suomen alue   2 joukkuetta                                                    

Turun alue   2 joukkuetta 

 

 



 

4. Piirin mestaruuskilpailussa alkukilpailu tapahtuu kahdessa lohkossa. Kaksi parasta 

kummastakin lohkosta pääsee loppukilpailuun. Muut ottelevat sijoista 5-8. Ne voidaan 

ratkaista myös alkukilpailujen tulosten perusteella. 

5. Kolme parasta joukkuetta (3+1 pelaajaa/joukkue) saa piirin hankkiman mitalin. 

6. Piirin mestaruuskilpailuissa jokainen joukkue vastaa itse kustannuksistaan. 

Osallistumismaksua ei peritä. 

7. Mikäli piirin mestari tai sen tilalla joku muu palkittu joukkue haluaa osallistua 

Eläkeliiton valtakunnallisiin kilpailuihin, piirihallitus voi tehdä päätöksen 

osallistumisavustuksen suorittamiseksi. 

Piirin mestaruuskilpailu ei ole karsintaottelu valtakunnalliseen kilpailuun, vaan 

valtakunnalliseen kilpailuun voi osallistua mikä tahansa yhdistys ilmoittautumalla 

suoraan kilpailun järjestävään yhdistykseen, joka on edellisen vuoden voittajayhdistys. 

Joukkueet pelaavat joka joukkuetta vastaan.           

Ensin arvotaan joukkueille numerot.                

Erä päättyy kun toinen joukkue saavuttaa 50 pistettä tai toinen joukkue heittää 3 

tuloksetonta heittoa peräkkäin. Saavutetut pisteet kirjataan tulokseksi. Kun kaikki erät on 

pelattu loppuun, pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut on voittaja. Jos pisteet 

menevät joukkueilla tasan, pelataan niin monta erää, että voittaja on löytynyt. 

 


