TIEDOTE JÄSENJÄRJESTÖILLE:

MÖLKYN MAAJOUKKUETOIMINTA
UUDISTUU VUODELLE 2022
Mölkyn maajoukkuekarsintana toiminut singeliturnaus
korvataan tänä vuonna jäsenjärjestöjen omilla esikarsinnoilla ja
Mölkkyliiton järjestämällä varsinaisella
maajoukkuekarsinnalla.
Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea levittää tietoa mölkyn
kilpailutoiminnasta sekä saada samalla uusia innokkaita pelaajia
maajoukkueympyröihin. Maajoukkue on huomiota herättävä tapa koettaa
houkutella uusia jäseniä Suomen Mölkkyliittoon ja samalla maajoukkueen
esikarsinnat voivat olla oikein markkinoituna myös jäsenjärjestöille oiva
mahdollisuus sekä kasvattaa jäsenmääräänsä että kerätä hieman varoja.
Uudistuksen yksityiskohdat on avattu tässä tiedotteessa, mutta mahdolliset
avoimeksi jääneet kysymykset voi osoittaa tuttuun osoitteeseen:
molkkyliitto@molkkyliitto.fi.

UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA:

1. ESIKARSINNAT
(JÄSENJÄRJESTÖT)

2. VARSINAINEN MAAJOUKKUE KARSINTA
(MÖLKKYLIITTO)

3. MAAJOUKKUEEN EDUSTUSTEHTÄVÄT
(MAAOTTELU+NATIONS CUP)

1. JÄSENJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÄMÄT ESIKARSINNAT

Jokaisella Suomen Mölkkyliiton jäsenjärjestöllä on jatkossa oikeus järjestää
maajoukkueen esikarsinta, jonka perusteella järjestö saa ilmoittaa yhden, kaksi
tai kolme kolmen hengen joukkuetta varsinaiseen maajoukkuekarsintaan.
Ilmoitettavien joukkueiden määrä riippuu järjestön aktiivisten
mölkkyharrastajien määrästä.
Alle 50 jäsentä
50–100 jäsentä
yli 100 jäsentä

➔ enintään 1 joukkue varsinaiseen karsintaan
➔ enintään 2 joukkuetta varsinaiseen karsintaan
➔ enintään 3 joukkuetta varsinaiseen karsintaan

Halutessaan jäsenjärjestö voi myös valita edustajansa maajoukkuekarsintaan
ilman esikarsintaa.
Jäsenjärjestö saa järjestää esikarsinnan parhaalla katsomalla tavallaan liiton
sääntöjä noudattaen Esikarsinta voidaan pelata esim. singelinä tai trippelinä ja
karsinta voi olla avoin kaikille tai ainoastaan seuran jäsenille.
TOIMI NÄIN:

Jäsenjärjestöjen esikarsinnat on järjestettävä toukokuun ja syyskuun 2022
välisenä aikana. Jäsenjärjestöjen tulee ilmoittaa Mölkkyliitoon sähköpostiin
molkkyliitto@molkkyliitto.fi kolmen hengen edustusjoukkueensa heti
esikarsinnan jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2022.
Mölkkyliitto ylläpitää kotisivuillaan kalenteria esikarsinnoista, joten
jäsenjärjestön on ilmoitettava esikarsinnan järjestämisestä vähintään kaksi
viikkoa ennen esikarsinnan ajankohtaa Mölkkyliiton sähköpostiin
molkkyliitto@molkkyliitto.fi. Takaraja esikarsinnoista ilmoittamiselle on siis
16.9.2022.
Esikarsinnoista ilmoitettaessa on mainittava: päivämäärä, aloitusaika, arvioitu
kesto, paikka, pelimuoto ja se, onko esikarsinta avoin kaikille vai ainoastaan
järjestävän jäsenjärjestön omille jäsenille. Lisäksi on ilmoitettava, montako
joukkuetta esikarsinnasta pääsee varsinaiseen maajoukkuekarsintaan.
HUOMIOITAVAA:
Yksittäinen pelaaja voi osallistua useampien jäsenjärjestöjen esikarsintoihin, mutta
edustaa varsinaisessa maajoukkuekarsinnassa ainoastaan sitä jäsenjärjestöä, joka
on ensimmäisenä ilmoittanut hänet edustajakseen liitolle.
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2. VARSINAINEN MAAJOUKKUEKARSINTA
Mölkkyliitto järjestää varsinaisen maajoukkuekarsinnan Muurainkadun
mölkkyhallissa lauantaina 8.10.2022. Osallistumismaksu 60 € / joukkue.
Varsinainen maajoukkuekarsinta pelataan trippelinä ja osallistumaan ovat
oikeutettuja jokaisen jäsenjärjestön ilmoittamat kolmen hengen joukkueet eli
esikarsintojen voittajat tai muulla tavoin jäsenjärjestöjen nimeämät edustajat.
Varsinaisen maajoukkuekarsinnan pelisysteemi määräytyy osallistuvien
joukkueiden määrän mukaan.
Varsinaisen maajoukkuekarsinnan kolme parasta joukkuetta edustavat Suomen
maajoukkuetta seuraavan vuoden ajan. Lisäksi Mölkkyliitto nimeää
maajoukkueeseen kolme pelaajaa.
Seuraaviksi sijoittuvat joukkueet ovat varalla, mikäli jokin joukkue on estynyt
osallistumaan vuoden aikana järjestettäviin maajoukkuetapahtumiin.
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3: MAAJOUKKUEEN OTTELUOHJELMA

SUOMI-VIRO-MAAOTTELU

Perinteinen ystävyysottelu pelataan lauantaina 19.11.2022 Tallinnan
hiekkapohjaisessa hallissa.
Suomea edustaa maajoukkuekarsinnan kolme parasta joukkuetta (jokaisella
joukkueella on mahdollisuus vaihtaa yksi edustaja, mikäli karsinnoissa ollut
edustaja on estynyt osallistumasta, muuten paikkaa tarjotaan karsinoissa sijoille
4-6 tulleille joukkueille) sekä Mölkkyliiton maajoukkueeseen nimeämät kolme
muuta pelaajaa.
Ottelu pelataan siten, että molempien maiden maajoukkue koostuu neljästä
trippelijoukkueesta eli yhteensä 12 pelaajasta. Pelisysteemi tarkentuu
lähempänä kisoja.

NATIONS CUP -TURNAUKSET

MM-kisojen yhteydessä pelattavassa turnauksessa Suomea edustaa varsinaisen
maajoukkuekarsinnan voittanut kolmen hengen joukkue. Varalla ovat karsinnan
2. ja 3. sijalle sijoittuneet kolmen hengen joukkueet tässä järjestyksessä.
EM-kisojen yhteydessä pelattavassa turnauksessa Suomea edustaa
varsinaisessa maajoukkuekarsinnassa toiseksi sijoittunut kolmen hengen
joukkue. Varalla ovat karsinnan 3. ja 1. sijalle sijoittuneet kolmen hengen
joukkueet tässä järjestyksessä.
EM-hallikisojen yhteydessä pelattavassa turnauksessa Suomea edustaa
varsinaisessa maajoukkuekarsinnassa kolmanneksi sijoittunut kolmen hengen
joukkue. Varalla ovat karsinnan 1. ja 2. sijalle sijoittuneet kolmen hengen
joukkueet tässä järjestyksessä.

HUOMIOITAVAA:
Maajoukkueen kisamatkat ovat aina omakustanteisia. Kaikki maaotteluissa
pelanneet nimetään Mölkkyliiton kotisivuillaan ylläpitämään maajoukkueedustajien listaan.
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