
TURNAJ ORIGINAL SIX 

 

 

590,-/ hráč 

Přihlašujte tým složený 8 Hráčů / 1 Golman 

TÝM ZE SVÝCH KAMARÁDŮ 
4 GARANTOVANÉ ZÁPASY 
STATISTIKY, ROZHOVORY, VIDEA  
FINALISTÉ DIVIZE OBDRŽÍ DRESY NHL, VE KTRÝCH BUDOU HRÁT FINÁLOVÝ TURNAJ 

A) PRAVIDLA PRO HRÁČE 

• The Original six se mohou zúčastnit hráči narozeni v roce 2010 a 2011. 

• Věkový limit pro start dívek je 2009 až 2011. 

• Chybějící hráč (nemoc, rodinné důvody, školní povinnosti, atd), tým má nárok na 

náhradníky, který spadá do věkového limitu. 

B) PRAVIDLA SOUTĚŽE 

• Hraje se 1x 20 minut hrubého času  

• Rozbruslení bez puků. 

• Hraje se podle oficiálních pravidel ČSLH. 

• Za vítězství jsou 2 body, za remízu1 bod, za prohru 0 bodů. 

• Pořadí v tabulce rozhoduje: 

• 1. Počet bodů 

• 2. Vzájemný zápas 

• 3. Skóre ze vzájemných zápasů 

• 4. Celkové skóre (v případě shodného skóre vyšší počet nastřílených branek) 

• Vyřazovací souboje se hrají na jeden vítězný zápas. V případě nerozhodného výsledku 

následují nájezdy 3 hráči na každé straně, případně po jednom hráči, až do rozhodnutí 

(lze nominovat libovolného hráče, i opakovat hráče). 

• Přestupky proti pravidlům se trestají trestným střílením. 

C) SYSTÉM SOUTĚŽE 

Základní část: 



Každý tým odehraje 3 zápasy s vybranými soupeři, poté se utvoří tabulka. Týmy na 1. a 2. 

pozici postupují přímo do semifinále. Týmy 3 a 6 / 4 a 5 spolu sehrají čtvrtfinále, kde se 

vítězové utkají s přímo postupujícími týmy v semifinále. Vítězové se poté utkají o jednu 

vstupenku na finálový turnaj ve finále. 

Finálový turnaj: 

Hraje se stejným systémem jako základní část. 

Hráči, kteří jsou účastníky tréninků a zápasů v rámci PDL pořádaných agenturou Sports 

Connect s.r.o. se těchto aktivit účastní na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí.  

Zákonní zástupci hráčů si jsou vědomy zvýšeného nebezpečí vzniku zranění, i když jsou hráči 

poučeni  trenéry o povinnostech chránit majetek, své zdraví a zdraví ostatních účastníků 

třetích osob. Hráči  se zavazuji dbát doporučení a příkazů trenérů a aktivně předcházet 

škodám na zdraví a majetku. 

Všichni poučení souhlasí, že tréninky, zápasy a ostatní sportovní aktivity pořádané agenturou 

Sports Connect s.r.o. se se sídlem Lužická 1681/17, 120 00 Praha 2. IČO 04142551 absolvuji 

na vlastní odpovědnost a vlastní riziko a s vědomím, že agentura nenese žádnou odpovědnost 

za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při tréninku nebo zápase vznikne. 

Více na BAUERGAMES.EU 

NEBO NA TEL: 723 926 707 


