
 

                   KVB –AAA- CUP 2023 
                                                 U12 

  A. Všeobecná ustanovení: 

 

Termín turnaje:  sobota-neděle   17.6.-18.6. 

 

Zahájení                           8:00hod 

 

Místo konání: ICE ARENA Plzeň 

                        Studentská 117/2143   323 00 Plzeň    Czech Republic 

                      web: www.icearenaplzen.cz 

Pořadatel turnaje:  KVB sport z.s. 

 

Organizátor turnaje: Tomáš Kubalík  Martin Výborný  

 

 

Startovné:  22000 Kč za mužstvo, splatné do 10.6. na účet KVB   čú:  1183552012/2700 

 

 

            Kontakt  email:    kvbsport@seznam.cz               tel: 00420 773871990 

  

 Hrací řád: 

 • turnaj je určen pro  - hráče ročníku 2011 a mladší (dívky 2010 a mladší) 

 • hraje se na celé hokejové hřiště dle pravidel ČSLH  

 • minimální i maximální  počet hráčů v týmu je 10+1 !!!!! 

 . Týmy účastnící se turnaje budou rozděleny organizátorem do dvou základních skupin po čtyřech                  

mužstvech. V základních skupinách hraje každý s každým. V nadstavbové 

    části turnaje se vytvoří dvě skupiny (finálová/o umístění). Do finálové skupiny 

    postupují první dva týmy z každé základní skupiny. Do skupiny o umístění postupují 

    mužstva, která se umístila v základních skupinách na třetím a čtvrtém místě. Do 

    finálové skupiny a skupiny o umístění se přenášejí výsledky ze vzájemných zápasů 

    v základních skupinách. Zbývající utkání se dohrají v nadstavbových skupinách opět 

    systémem každý s každým. Každé mužstvo odehraje pět utkání 
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• hrací doba – 2 x 20 min, čistý čas 

      Každý poločas se bere jako zápas !!!! 

 • menši trest – 2 minuty, osobní trest – 10min, vyšší trest 5+DKU 

 • každý hrací tým odehraje celkem 5 utkání  

•  v nadstavbě o umístění se již nepočítá poločas,ale celý zápas!! 

 

Bodování: 

 • za vítězství 3 body, za remízu 1 bod 

 • při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, v minitabulce rozdíl skóre, celkový počet   

   vstřelených branek a v krajním případě los 

 • každý tým 2 sady dresů 

 

Stravování: 

 • možnost objednávky obědů a večeří přímo v restauraci ZS tel:00 420 728 249 096 

 

Ceny: 

 . Vítěz turnaje obdrží 11dresů Detroit Red Wings s originál podpisy hráčů 

 • 1. - 3. místo - pohár a medaile, diplom a drobné ceny 

 • individuální ocenění – nejlepší brankář, útočník a obránce celého turnaje 

 

Účastníci turnaje: 

•  1  KVB 

•  2  Young Boys  

•  3  Flamo team 

•  4  LZ Fox 

•  5  Black Horses 

.  6  Bombička team 

.  7  Bad Boys 

.  8   

 

 

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na úpravy herního řádu a herního systému turnaje. 
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                                                   Časový harmonogram  

 

 

SKUPINA    1  2 3 4  

 

SKUPINA    A B C D  

 

    Led.plocha    A                                 SOBOTA            Led.plocha B 

8: 00 – 9:00     1- 2    

 9:00-10:00      3-4      

    úprava ledu 

10:15-11:15      A-B      

11:15-12:15      1-3                                                                         11:00-12:00         C-D      

    Úprava ledu 

12:30-13:30     2-4     

13:30-14:30     A-C     

    Úprava ledu 

14:45-15:45    B-D                                                                        14:45-15-45        1-4    

15:45-16:45    2-3      

     Úprava ledu 

17:00-18:00    A-D                                                                         17:15-18:15        B-C     

                                                     

                                                                    NEDĚLE Plocha A         Plocha B 

8:00-9:00       3-C                                            

                                        

9:00-10:00     4-D 

                                        

Úprava ledu 

      

10:15-11:15   1-B 

     

11:15-12:15   2-A 

 

Úprava ledu 

 

12:30-13:30   4-C                                                              13:15-14:15   3-D 

 

13:30-14:30   2-B 

 

Úprava ledu 

 

14:45-15:45  1-A 

 

15:45-16:00 Vyhlášení 


