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 P R A V I D L A       CZ
Hattrick 2015 
 Hra obsahuje: 
 1 herní plán
 12 puků ve dvou barvách
 1 hrací kostku
 pravidla

 Střídání
 Hra pro 2-4 hráče. 
Všech 12 puků se rozdělí rovným dílem mezi hráče. Hráči 
házejí kostkou a střídají se ve směru hodinových ručiček. 
Podle počtu hozených bodů na kostce umístí hráč svůj 
puk na hřiště na místo se stejnou hodnotou. V případě, že 
na příslušném místě již puk leží, musí si ho vzít. Pokud hráč 
hodí 6, vstřelil gól a umístí svůj puk do brány. Do brány se 
vejde libovolné množství puků. Vyhrává hráč, který se jako 
první zbaví všech puků. 

 Duel
 Hra pro 2 hráče. 
Hráči si připraví 6 černých puků. Začíná hráč, který 
hodí na kostce více bodů.  Položí jeden puk ze zásoby 
do středového kruhu a rozehraje hru – cvrnkne do puku. 
Hráči se ve hře pravidelně střídají a cvrnkají puk 
z místa, kde se zastavil. Každý hráč se snaží umístit puk 
do soupeřovy branky. Pokud hráč trefi l svoji bránu, vstřelil 
si vlastní gól a bod získá protihráč. Po každém gólu se 
nasadí další puk ze zásoby. Rozehrává hráč, do jehož 
branky gól padl. Jakmile spadne poslední puk do branky, 
hra končí. Vyhrává hráč, který dal nejvíc gólů. V případě 
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remízy vezmou hráči jeden ze zbývajících bílých puků 
a sehrají prodloužení. Před prodloužením si musí znovu 
hodit kostkou. Začíná hráč, který hodil na kostce více bodů.

 Samostatné nájezdy
 Hra pro 2 hráče. 
Každý hráč si vezme 5 puků jedné barvy a snaží se je vstřelit 
do soupeřovy branky. Začíná hráč, který byl naposledy 
na hokeji nebo ten mladší. Položí první puk na středový 
kruh a jedním cvrknutím se pokusí trefi t soupeřovu branku. 
Pokud se mu to nepovede, nechá puk ležet na místě 
a ihned pokračuje ve hře stejným způsobem s dalším 
pukem, dokud nenasadí do hry všech pět puků. Jako 
vstřelený gól se počítá i puk, který byl postrčen do brány 
při následujícím pokusu. Po pěti střelách se zapíše počet 
gólů. V případě, že hráč omylem trefi l svoji bránu, připočte 
si bod protihráč. Poté se z hrací plochy odklidí všechny 
nedohrané puky a hraje další hráč se svými pěti střelami. 
Vyhrává hráč, který dal nejvíc gólů. Doporučení: V případě, 
že již neomylně trefujete branku při každém pokusu, 
můžete si hru ztížit. Před branku položte soupeřův puk 
na místo brankáře. Střílet musíte tak, aby soupeřův puk 
nespadl do brány.  

 Přejeme všem fanouškům 
 úspěšnou hokejovou sezónu!
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 P R A V I D L Á       SK
Hattrick 2015 
 Hra obsahuje: 
 1 herný plán
 12 pukov v dvoch farbách
 1 hraciu kocku
 pravidlá

 Striedanie
 Hra pre 2-4 hráčov. 
Všetkých 12 pukov sa rozdelí rovným dielom medzi hráčov. 
Hráči hádžu kockou a striedajú sa v smere hodinových 
ručičiek. Podľa počtu hodených bodov na kocke umiestni 
hráč svoj puk na ihrisko na miesto s rovnakou hodnotou. 
V prípade, že na príslušnom mieste už puk leží, musí 
si ho vziať. Ak hráč hodí 6, strelil gól a umiestni svoj 
puk do brány. Do brány sa zmestí ľubovoľné množstvo 
pukov. Vyhráva hráč, ktorý sa ako prvý zbaví všetkých 
pukov. 

 Duel
 Hra pre 2 hráčov. 
Hráči si pripravia 6 čiernych pukov. Začína hráč, ktorý 
hodí na kocke viac bodov. Položí jeden puk zo zásoby 
do stredového kruhu a rozohrá hru - cvrnkne do puku. 
Hráči sa v hre pravidelne striedajú a cvrnkajú puk 
z miesta, kde sa zastavil. Každý hráč sa snaží umiestniť puk 
do súperovej bránky. Ak hráč trafi l svoju bránu, strelil si 
vlastný gól a bod získa protihráč. Po každom góle sa nasadí 
ďalší puk zo zásoby. Rozohráva hráč, do ktorého bránky 
gól padol. Hneď ako spadne posledný puk do bránky, hra 
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končí. Vyhráva hráč, ktorý dal najviac gólov. V prípade 
remízy zoberú hráči jeden zo zostávajúcich bielych pukov 
a zohrajú predĺženie. Pred predĺžením si musia znovu hodiť 
kockou. Začína hráč, ktorý hodil na kocke viac bodov.

 Samostatné nájazdy
 Hra pre 2 hráčov. 
Každý hráč si vezme 5 pukov jednej farby a snaží sa 
ich streliť do súperovej bránky. Začína hráč, ktorý bol 
naposledy na hokeji alebo ten mladší. Položí prvý puk 
na stredový kruh a jedným cvrknutím sa pokúsi trafi ť 
súperovu bránku. Ak sa mu to nepodarí, nechá puk ležať 
na mieste a ihneď pokračuje v hre rovnakým spôsobom 
s ďalším pukom, kým nenasadí do hry všetkých päť pukov. 
Ako strelený gól sa počíta aj puk, ktorý bol postrčený 
do brány pri nasledujúcom pokuse. Po piatich strelách sa 
zapíše počet gólov. V prípade, že hráč omylom trafi l svoju 
bránu, pripočíta si bod protihráč. Potom sa z hracej plochy 
odpracú všetky nedohrané puky a hrá ďalší hráč so svojimi 
piatimi strelami. Vyhráva hráč, ktorý dal najviac gólov. 
Odporúčanie: V prípade, že už neomylne triafa bránku pri 
každom pokuse, môžete si hru sťažiť. Pred bránku položte 
súperov puk na miesto brankára. Strieľať musíte tak, aby 
súperov puk nespadol do brány. 

 Prajeme všetkým fanúšikom 
 úspešnú hokejovú sezónu!
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 INSTRUCTIONS      GB
Hattrick 2015 
 The game contains: 
 1 game board
 12 pucks in two colours
 1 dice
 rules

 Rotation
 A game for 2-4 players. 
All of 12 pucks are distributed evenly between two players. 
The players roll the dice and take turns in a clockwise direction. 
Depending on the number of points indicated by the dice, the 
player places his or her puck on the space on the playground with 
the same value. Should there be another puck on this space, the 
player has to take it.  Should a player roll a 6, he has scored a goal 
and places his or her puck into the net. The net can accommodate 
any number of pucks. The fi rst player to get rid of all their pucks is 
the winner. 

 Duel
 Hra pro 2 hráče. 
The players prepare 6 red pucks. The player who rolls a higher 
number of points on the dice starts. He or she places one of the 
pucks into the central circle and starts the game – fl ips the puck. 
The players take their turns alternately and fl ip the puck from 
the place where it landed. The players try to score a goal into 
each other´s net. Should a player score a goal into one´s own net, 
his or her opponent is credited with the points. After a goal has 
been scored, a new puck is used. The player who got a goal starts 
the game. As soon as the last puck lands in the net, the game is 
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over. The player with the highest number of scored goals is the 
winner. Should the game end in a tie, the players take one of the 
remaining white pucks and play overtime. Before they start the 
overtime, the players have to roll the dice. The player with a higher 
number of points starts the game.

 Shoot-out
 A game for 2 players. 
Each player takes 5 pucks of the same colour and tries to score 
a goal into his or her opponent´s net. The player who has most 
recently been to a hockey tournament or the youngest player 
starts the game. He places the puck on the central circle and 
attempts to hit their opponent´s net with a single fl ip. Should the 
player fail, he or she leaves the puck where it landed and continues 
the game immediately in the same way using another puck until 
all of his or her pucks have been used. The goal shall be considered 
as scored when a puck which has ended up outside the net shall 
have been pushed into the net by the next puck. After the fi ve 
pucks are fl ipped, the number of scored goals is recorded. Should 
a player hit their own net by mistake, his or her opponent shall 
be credited with the goal. Then, all pucks are removed from the 
playing area and the other player takes turn and shoots the fi ve 
pucks. The player with the highest number of scored goals is the 
winner. Recommendation: Can you infallibly hit the net on each 
attempt? You can make the game more diffi  cult by replacing your 
goalkeeper with your opponent´s puck. Now you have to shoot so 
as to avoid pushing the opponent´s puck into the net. 

 We wish a successful 
 hockey season to all hockey fans! 


