
1. Obecná Pravidla 

1.1 - Hraje se 5+1  

1.2 - Hráč musí být z CZ/SK komunity  

1.3 - 500,- startovné (tým) 

1.4 - 2 zápasy týdně (serie playoff týden) 

1.5 - Dvoubodový systém (jako NHL) 

1.6 - Za tým bude komunikovat manažer nebo zástupce týmu  

1.7 - Povinnost mít domácí dresy tmavé, venkovní bílé, alternativní jakékoliv 

1.8 - Zákaz vulgárních a urážejících jmen ve hře 

1.9 - Všichni hráči budou mít povinně helmu v barvě týmu (žádné helmy z nabídky CHEL. 

Neplatí pro gólmany) 

1.10 - Doporučujeme dát gamertag nebo realné jméno na dres, ulehčí to práci kolem ligy, ale 

povinností je si nechat stejné jméno po celou sezónu. 

1.11 - Povinnost streamovat zápas nebo si nahrát záznam zápasu a mít ho 14 dní k dispozici 

pro adminy 

 

2. Soupisky 

2.1 - Stanovená soupiska (web) Hrát mohou pouze hráči na soupisce 

2.2 - Povinná fotka hráče (ze hry) do soupisek (Pohlídá vedoucí mužstva) 

2.3 - Soupiska se uzavírá v půlce soutěže, do té doby jsou možné i přestupy, se souhlasem 

obou manažerů týmu 

2.4 - V polovině soutěže je týmová soupiska uzavřena pro playoff. Po polovině soutěže je 

možné hostování (max. 1 hostující hráč v týmu). Hostování možné minimálně na 4 kola a 

hráč nesmí 2x nastoupit v jednom kole. 

Hráč nehrající 4 kola v řadě a držen na soupisce může dát žádost adminům o projednání a 

uvolnění mezi volné hráče. 

2.5 - Maximální počet hráčů na soupisce je 12 

2.6 - Změna gamertagu se musí okamžitě hlásit adminům ligy 

 

3. Herní systém  

3.1 - Hrají se 4 zápasy každý s každým (2doma, 2venku) 

3.2 - Zápasy se hrají přes heslo, dodržujte (doma, venku) podle rozpisu 

3.3 - Do play-off postupuje 8 týmů 

3.4 - Při stejném bodovém zisku rozhodnou vzájemné zápasy, případně rozdíl skóre 

3.5 - Play-off se hraje na 3 vítězná utkání (výše postavený začíná 2x doma) 

3.6 - Termín dle rozpisu zápasů na webu, případně po domluvě manažerů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Herní pravidla 

4.1 - Zakázáno přijmout bitku vyvolanou tvrdým hitem, střelou po odpískání apod. Bitka 

povolena pouze jako přijmutí výzvy mimo hru jako oboustranně chtěná bitka, povolená max. 

1x za zápas 

4.2 - Zákaz úmyslné střelby a sekaní po přerušení, celkově nesportovní chování 

4.3 - Zákaz úmyslného zdržování hry  

4.4 - Vítězný tým má na starost čitelně vyfotit výsledek zápasu včetně statistik hráčů 

(Doporučujeme screen) Bez této fotky bude zápas neklasif ikován a bude se muset opakovat 

4.5 - Nedostaví-li se tým v určený čas +15 min bude zápas kontumován. Odložení je možné 

se souhlasem obou manažerů, nejpozději do 7 dnů odehrát. 

4.6 - Odložení je možné 1x za celé kolo. Pokud za 2týdny nebude zápas odehrán, termín 

určí los 

4.7 - Pokud se týmy domluví na termín zápasu. Tak lze termín zrušit max. 2h před zápasem, 

pouze z vážných důvodů 

4.8 - Pokud tým odstoupí z ligy, budou kontumovány všechny zápasy i ty odehrané s 

výsledkem 5:0 

4.9 - Za úmyslné opuštění herní relace je kontumace (opakování je težké porušení pravidel) 

4.10 - Když zápas spadne, je třeba udělat screen statistik a skore.  

4.11 - Zápas co padne, se musí ihned dohrát ve stejné sestavě, pokud ne = kontumace 

4.12 - Třetí výpadek hry = kontumace 

4.13 - Při pádu se založí nový zápas a kapitáni se dohodnou o způsobu dohrání.  

Případně platí tyto pravidla: 

 

Pád hry 1. - 2. třetina, odehraný čas 

0-5 min, hraje se celá třetina znovu 

5 - 15 min, dohrává se zbývající čas 

15 - 20 min, nedohrává se 

 

Pád hry 3. třetina, odehraný čas 

0-5 min, hraje se celá třetina znovu 

5 - 20min dohrává se zbývající čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Tresty 

5.1 - Bitky, střelby a sekaní po přerušení (Nesportovní chování) 

- První porušení je napomenutí 

- Druhé porušení je -1bod z tabulky  

- Třetí a víc, jsou další body mínus  

 

5.2 - Zdržování hry (úmyslné) 

- První porušení je napomenutí 

- Druhé porušení je -1bod z tabulky  

- Třetí a víc, jsou další body mínus  

 

5.3 - Totéž platí za porušení a nerespektovaní pravidel. 

 

5.4 - Neoprávněný start 

- Kontumace zápasu (5:0) 

 

5.5 - Za body 1.8, 1.9, se uděluje rovnou stop na zápas pro hráče, Poté -1bod v tabulce (stop pro 

hráče.)  

 

Tresty PO 

5.6 - Bitky, střelby a sekaní po přerušení (Platí pro jednotlivce) 

- První porušení je napomenutí 

- Druhé porušení 1 zápas STOP po vyřešení  

- Třetí a víc STOP v PO 

 

Každý manažer týmu má právo si stěžovat na porušení jakéhokoliv pravidla. Každá stížnost 

bude řešena admin týmem. Admini posoudí, zda došlo k porušení pravidla a případně udělí 

trest, ke kterému se nelze odvolat. Každá stížnost musí obsahovat videozáznam. 

Vyhrazujeme si právo měnit, upravit nebo jakkoliv zasáhnout do změn pravidel během 

sezóny. 

Admin tým – FoccuS82, KrizaX96, TTR Jaguar  

 

 

 

 

 


