
 

 
 

BAUER AVENGERS GAMES 2019 
 
 

 
 

Pro hráče ročníku 2005 - 2006, 2007 - 2008, 2009 - 2010, 2011 - 2012  
 
Společnost TCC - Sportovní služby s.r.o., si Vás dovoluje pozvat na Bauer Avengers 
Games 2019 v ledním hokeji, která se bude konat od 27.4. do 9.6. 2019. 

 
Propozice turnaje: 

___________________________________________________________________ 
Termíny konání Sobota 27. dubna ročník 2011 - 2012 Dopoledne 

ročník 2009 - 2010 Odpoledne 
 
Neděle 28. dubna ročník 2007 - 2008 Dopoledne 

ročník 2005 - 2006 Odpoledne 
 

Sobota 11. května ročník 2011 - 2012 Dopoledne 
ročník 2009 - 2010 Odpoledne 

 
Neděle 12. května ročník 2007 - 2008 Dopoledne 

ročník 2005 - 2006 Odpoledne 
 

Sobota 25. května ročník 2011 - 2012 Dopoledne 
ročník 2009 - 2010 Odpoledne 

 
Neděle 26. května ročník 2007 - 2008 Dopoledne 

ročník 2005 - 2006 Odpoledne 
 

 
Sobota 8. června ročník 2011 - 2012 Dopoledne 

ročník 2009 - 2010 Odpoledne 
 

Neděle 9. června ročník 2007 - 2008 Dopoledne 
ročník 2005 - 2006 Odpoledne 

__________________________________________________________________ 
Bodový systém Vítězství - 2 body, Remíza - 1 bod, Prohra - 0 bodů  
 



 

 
Systém hry Každý s každým 
 
Hrací čas 2x 20 min 
 
Ceny Všichni zúčastnění dostanou medaile a věcné ceny. 

Vítězný tým turnaje vyhrává hokejku značky Bauer. 
Věcné dárky od společnosti TCC a Bauer a dalších         
partnerů turnaje pro každého účastníka. 

 
 

Startovné 3800,- Kč  
v ceně je i dres a tričko* 

 
Odkaz k registraci 
http://www.tcc-sportovnisluzby.cz/rezervace/abg/jarni-liga/prihlaseni 

 
Přihláška je platná v okamžiku obdržení zálohy ve výši         
1000,- Kč na Bú.: 216724059/0600, do poznámky uvést        
Avengers Games / jméno syna a ročník.  
Registrace probíhá do 7. dubna 2019 nebo do naplnění         
jednotlivých týmů. 
Zbylé registrace po naplnění kapacity jsou chronologicky       
zapsané do turnaje jako případní náhradníci. 

 
Další Pokud přihlášený účastník není schopen se zúčastnit  

daného termínu, v takovém případě je povinen se  
urgentně omluvit koordinátorovi turnaje. 
Všichni hráči po skončení turnaje dostanou dres, který je 
v ceně.  

 
 

 
 
 

 
Ondřej Červenka  

TCC - Sportovní služby s.r.o. 
Tel. 721 802 184 

Email: cervenka@tcc-sportovnisluzby.cz 



 
 

Pravidla  
Bauer Avengers Games 2019 

 
 
Pravidla a podrobnosti  pro jednotlivé ročníky:  
 
Ročník 2011 - 2012 

● 8 týmů [9+1], hra 3 na 3 (v případě nedostatečného naplnění [72] hráčů, 
budou pravidla přizpůsobeny na 8 týmů [6+1] a hře 2 na 2) 

● Střídání signalizováno po 1 min.  
● Hřiště pro minihokej 
● Gól je platný tehdy, pokud má tým mezi sebou aktivní nebo pasivní přihrávku 
● Po střelení branky tým, který inkasoval branku, vyjme kotouč z branky (za 

dopomoci rozhodčích), rozehrává zpoza brankové čáry a dále pokračuje ve 
hře 

 
Ročník 2009 - 2010 

● 8 týmů [9+1], hra 3 na 3 
● Střídání signalizováno po 50 s. 
● Hřiště na ½ celého hřiště  
● Gól je platný tehdy pokud si tým přihraje kotouč na polovině soupeře, zároveň 

všichni hráči skorujícího týmu musí být za svou polovinou hřiště 
● Po střelení branky, skórující tým musí vyjet za modrou čáru, mezitím tým, 

který inkasoval branku, vyjme puk ze své branky a pokračuje ve hře 
 
 

 
Ročník 2007 - 2008 

● 8 týmů [9+1], hra 3 na 3 
● Střídání signalizováno po 50 s. 
● Hřiště na ½ celého hřiště  
● Gól je platný tehdy pokud si tým přihraje kotouč na polovině soupeře, zároveň 

všichni hráči skorujícího týmu musí být za svou polovinou hřiště 
● Po střelení branky, skórující tým musí vyjet za modrou čáru, mezitím tým, 

který inkasoval branku, vyjme puk ze své branky a pokračuje ve hře 
 



 
Ročník 2005 - 2006 

● 8 týmů [9+1], hra 3 na 3 (v případě nedostatečného naplnění [72] hráčů, 
budou pravidla přizpůsobeny na 8 týmů [6+1] a hře 2 na 2)  

● Střídání signalizováno po 40 s. 
● Hřiště na ½ celého hřiště  
● Gól je platný tehdy pokud si tým přihraje kotouč na polovině soupeře, zároveň 

všichni hráči skorujícího týmu musí být za svou polovinou hřiště 
● Po střelení branky, tým musí vyjet za modrou čáru, mezitím tým, který 

inkasoval branku, vyjme puk ze své branky a pokračuje ve hře 
 

 
Rozřazení hráčů do týmů:  
V polovině dubna se uskuteční povinný trénink pro všechny zúčastněné turnaje,  
ve kterém si trenéři budou vybírat hráče do svého týmu tzv. „draftem“ .  
 
Bližší pravidla ohledně gólu po přihrávce 
 
Střelení branky po přihrávce je míněno: 

● Přihrávka na hůl, brusli, ruku či tělo spoluhráče i s jakýmkoliv dotekem 
protihráče či brankáře.  

● Dokonce dorážka nebo tečovaný kotouč protihráčem se dají považovat za 
pasivní přihrávku. 

● Gól po přihrávce neplatí, jestliže protihráč získá kotouč do jasného držení, 
neboli zachytí přihrávku.  

● Vlastní gól je platný od brankáře i hráče. 
  
 
 
 
 
 
 


