Propozice
KVB-NHL cup
ročník 2013 a mladší
A. Všeobecná ustanovení:
Termín turnaje:

pátek 1.7. sobota 2.7 neděle 3.7.play off finále

Zahájení :

11:00hod

Místo konání:
Startovné:

ZIMNÍ STADION

3650,- hráč (dres,stlupny v ceně)

Pořadatel turnaje:
Organizátor turnaje:

ICEARENA Plzeň
registrace www.kvbsport.cz

KVB sport z.s.
Martin Výborný Tomáš Kubalík Dominik Boháč

B. Technická ustanovení:
1. Předpis:

hraje se dle pravidel ČSLH pro mini hokej a soutěžního řádu a propozic KVB turnajeHrací plocha bude na půlku délky a šířku hřiště. V průběhu zápasu není možné měnit
jednotlivých řad

hráčů,

stejně

jako

pořadí jejich střídání. Porušení tohoto

pravidla bude trestáno samostatným nájezdem. Střídání bude probíhat na základě pokynu
rozhodčího. Organizátor má právo na úpravu pravidel.
2. Startují:

hráči narození 1.1.2013 a mladší (výjimka pouze po dohodě s KVB), při nemoci či zranění

m

možno doplnit soupisku o hráče ročníku příslušného turnaje.

3. Systém turnaje:

10 týmů každý s každým (9 zápasů 9 soupeřů)
V základní části odehrají 9 zápasů každý s každým ve 3 hracích dnech.
1.7. 4 zápasy 2.7. 4 zápasy 3.7. 1 zápas(+ play off)
Hrací doba: základní část

2x15min hrubý čas

Play off-out

1x21min hrubý čas

Střídání po 1.minutě na pokyn rozhodčího.
Počet hráčů:

na ledě tři hráči + gólman
každý tým tvoří 9 hráčů + 1 gólman

Tresty:

provinivší se mužstvo proti pravidlům bude potrestáno
samostatným

nájezdem – exekuci provádí faulovaný

hráč
Bodování:

3 body za vítězství v řádné hrací době
1 bod

za remízu v řádné hrací době

0 bodů za prohru v řádné hrací době
O celkovém pořadí rozhoduje:

- celkový počet bodů
- při rovnosti bodů mužstev - jejich vzájemné utkání
- při rovnosti bodů dvou a tří mužstev - bude o pořadí
lepší

poměr

vzájemných

vstřelených
utkáních,

pokud

a

obdržených
i

ten

gólů

bude

rozhodovat
v

těchto

shodný,

bude

rozhodující vyšší počet vstřelených gólů, také ve vzájemných
utkáních. V
rozhodnuto,
a obdržených

případě, že
ani
bude
rozhodující
gólů

popř. dále vyšší
nebude

potom
nebude
o
vítězi
lepší
poměr
vstřelených

ze všech odehraných zápasů ve skupině,

počet

vstřelených

gólů.

Pokud

ani

poté

znám vítěz, bude rozhodovat los)

Play off-out systém:
Po základní části si mužstva na 7.-10. místě zahrají play out o zbylé dvě místa do
čtvrtfinále. Prohrané mužstva si zahrají ještě zápas o konečné umístění. Čtvrtfinále 1-8,2-7,3-6,4-5. Vítězové do
semifinále prohrané mezi sebou o konečné umístění. Semifinále: vítězové o zlato prohraný o bronz.
Při nerozhodném výsledku následuje 3min prodloužení náhlé smrti, kde trenér může kombinovat sestavu a hraje se
bez signalizovaného střídaní, tzn. jak určí trenér,když se nerozhodne jede se trestný nájezd rovněž náhlá
smrt.Hráč musí být pokaždé jiný.

4. Časový harmonogram turnaje:
Mužstva jsou povinna dodržovat časový harmonogram
turnaje a být připravena k zápasu nejpozději 5 min před
jeho začátkem stanoveným v harmonogramu.
Rozbruslení před zápasem bude probíhat bez puků a to 1 minutu.

1.hrací den

Dallas - Boston

Colorado - Edmonton

pátek 1.7.

Florida - San Jose

11:00-11:32

NY Rangers - Pittsburgh

11:35-12:07

úprava 15min
Boston – Las Vegas

Dallas - Chicago

12:25-12:57

San Jose - NY Rangers

Colorado - Pittsburgh

13:00-13:32

úprava 15min
Florida - Edmonton

Chicago - Las Vegas

13:50- 14:22

Dallas - San Jose

Boston - Colorado

14:25-14:57

úprava 15 min
Edmonton - NY Rangers

Chicago - Pittsburgh

15:15-15:47

Dallas - Florida

San Jose - Las Vegas

15:50-16:22

úprava 15min
Chicago - Boston

Colorado - NY Rangers

16:40-17:12

Florida - Las Vegas

Edmonton - Pittsburgh

17:15-17:47 Konec

2.hrací den sobota 2.7.

Pittsburgh - Las Vegas

Boston - Florida

9:00-9:32

Dallas - Colorado

San Jose - Chicago

9:35-10:07

Úprava 15 min
Boston - NY Rangers

Las Vegas - Edmonton

10:25-10:57

San Jose - Pittsburgh

11:00-11:32

Florida – Colorado

Úprava 15 min
Dallas - Edmonton

Chicago - NY Rangers

11:50-12:22

Boston - San Jose

Colorado – Las Vegas

12:25-12:57

Úprava 15 min
Dallas - NY Rangers

Florida - Pittsburgh

13:15-13:47

Chicago - Edmonton

San Jose - Colorado

13:50-14:22

Úprava 15 min
Dallas - Pittsburgh

Florida –Chicago

Las Vegas - NY Rangers

Boston - Edmonton

14:40-15:12

15:15-15:47 Konec

3.hrací den + play off neděle 3.7.
Dallas – Las Vegas

Boston - Pittsburgh

9:00-9:32

Florida - NY Rangers

San Jose - Edmonton

9:35-10:07

úprava 15min
Colorado - Chicago

7.místo-10.místo

konec základní části

10:25-10:57

PLAY OUT

8.místo-9.místo

11:00-11:21

úprava 15min

čtvrtfinále
V3-V6

V4-V5

V1-V(PO)

11:40-12:01

V 2-V (PO)

P(po)-P(po) o 9.-10. místo

12:05-12:26

12:30-12:51

úprava 15 min

semifinále
Vv1 - Vv 4

Vv2-Vv 3

13:10-13:31

o umístění
Vp5- Vp8

Vp6-Vp7

Vpv5-Vpv6

o 5.místo

Vpp7

Vpp8

13:35-13:56

o 7.místo

14:00-14:21

Úprava 15min

FINÁLE a o Bronz
VVV1-

VVV2 finále

VVP3 VYHLÁŠENÍ

VVP4 o bronz

15:01-15:15 vyhlášení

14:40-15:01

Vysvětlivky.

V1 V2 V3…umístění po zákl.části
V(PO) vítěz play out
Vv1234 Vítěz čtvrtfinále
Vp5678 Prohraný čtvrtfinalista

Systém turnaje:
Hraje se ve 3 hracích termínech. 1.2.3.červenec 2022. V základní části odehrají mužstva každý s každým
zápas 2x15. Tj 9zápasů v zákl.části V .prvních dvou hracích dnech odehrají 4 zápasy. 3 den 1 zápas. Následně
vznikne tabulka 1-10 a jdeme do play off. Mužstva na 7-10 místě sehrají Play out o poslední dvě místa do
čtvrtfinále. Prohrané mužstva v Play out sehrají ještě zápas mezi sebou o konečné místo.(9-10)Čtvrtfinále se
hraje pak klasicky 1-8 2-7 3-6 4-5 prohraný čtvrtfinalisté mají zápasy o umístění. Vítězové postupují do
semifinále.Prohraný semifinalisté o bronz vítězové finále. Play off hrajeme na 1x 21min. Garance 9 zápasů
v zákl.části + 3(2) v play off tj. 12 zápasů. 111min ice time na dítě.

