
                      

 

 

 

14. -17. 6. 2021 

 

 
14. 6. 2021 

 

 



                      

 

15. 6. 2021 
 

 

KV ARÉNA  
 

 
 

HOKEJOVÝ TURNAJ TÝMŮ STARÝCH GARD SLOŽENÝCH Z BÝVALÝCH I 
SOUČASNÝCH HVĚZD ČESKÉHO LEDNÍHO HOKEJE A FOTBALU  

 

15. – 17. 6. 2021

 
INTERNATIONAL  

U17 HOCKEY TOURNAMENT  
 

KV ARÉNA 
 

 
 



                      

 

 
PROGRAM: 

 

14. 6. 2021  
 

GOLF RESORT KARLOVY VARY 
 

 

12:00 – 13:00  
 

PREZENTACE A OBČERSTVENÍ PŘED HROU 

 
13:30  

 

 CANON START 

 

18:30  

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  

 

19:00 

 

 HC ENERGIE GOLF CUP PARTY 

„U MĚ DOBRÝ“  

(Kapela majitele HC ENERGIE pana Karla Holoubka) 
 

UBYTOVÁNÍ A DOPRAVA JE ZAJIŠTĚNA 

ORGANIZÁTORY 

 V HOTELU DVORANA **** 



                      

 

15. 6. 2021 
 

KV ARÉNA  
 

 
 

9:30 – 19:00 

 

8:00 – 19:00 

 
MULTIFUNKČNÍ HALA + TRÉNINKOVÁ HALA 

 

19:30 

UVÍTACÍ CEREMONIÁL  

 
 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

 
MULTIFUNKČNÍ HALA 



                      

 

 

16. -17. 6. 2021 
 

KV ARÉNA  

 
 

8:30 – 18:00 

 
MULTIFUNKČNÍ HALA + TRÉNINKOVÁ HALA 

 

17. 6. 2021 
 

ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL 

 
 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

 

 

 MULTIFUNKČNÍ HALA  



                      

 

Využití ledových ploch dle programu turnajů 
 

KV ARÉNA KARLOVY VARY 

 
Celkem 24 zápasů  

 

 
Celkem 3-zápasy (3x15min)  

 

Pondělí 15. 6. 2021 
 

MULTIFUNKČNÍ HALA  
8:00 – 20:00 

 
TRÉNINKOVÁ HALA 

 8:30 – 20:00 

 

Úterý 16. 6. 2021 
 

MULTIFUNKČNÍ HALA 
9:00 – 20:00 

 
TRÉNINKOVÁ HALA 

8:30 – 20:00 
 

Středa 17. 6. 2021 
 

MULTIFUNKČNÍ HALA  
9:00 – 19:30 

 
TRÉNINKOVÁ HALA 

8:30 – 19:00 



                      

 

 
 

ZÁKLADNÍ PROPOZICE 

 
Termín 

15. 6. 2021 
 

Místo 
KV ARÉNA KARLOVY VARY 

 

Turnaj se odehraje formátem „každý s každým“, kdy za vítězství v základní hrací 
době získá tým 3 body, za vítězství v OT získá tým 2 body a poražený tým v OT 

získává1 bod. 
Zápasy se budou hrát 3 x 12 minut čistého času. 

V případě nerozhodného stavu v základní hrací době bude ve všech případech 
následovat prodloužení hrané o 3 hráčích na každé straně a to až do rozhodnutí. 

Menší trest 1 minuta 
Větší trest bude 3 minuty 

 
Pořadí bude určováno dle následujících kriterií: 

 
1) počet získaných bodů 

2) vzájemné utkání 
3) celkový brankový rozdíl v turnaji 

4)vyšší počet vstřelených branek v turnaji 
5) nižší počet obdržených branek v turnaji 

6) při rovnosti předchozích kritérií u více mužstev rozhoduje o pořadí 
minitabulka sestavená ze vzájemných utkání těchto týmů 

 
Výsledky turnaje budou vyhlášeny v rámci uvítacího ceremoniálu celého 

projektu KHL  
15. 6. 2021 v 19:30 MULTIFUNKČNÍ HALA KV ARÉNA 

 



                      

 

 
 

ZÁKLADNÍ PROPOZICE 

 
Termín 

15. – 17. 6. 2021 
 

Místo 
KV ARÉNA KARLOVY VARY 

 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE 
 U17 

(2005 a mladší) 
 

POČET ZÚČASTNĚNÝCH TÝMŮ 
8 
 

POČET GARANTOVANÝCH ZÁPASŮ 
6 
 

KAŽDÝ TÝM NOMINUJE MAXIMÁLNĚ  
 

15 hráčů + 2 brankáře 



                      

 

 
Systém 

Hraje se dle platných pravidel ČSLH. Základní část ve dvou skupinách po čtyřech týmech 
systémem každý s každým. Rozdělení do základních skupin proběhne tradiční karlovarskou 

losovačkou :-) 
 

Hrací čas zápasů v základních skupinách je stanoven na  
3 x 15 minut čistého času. 

 
V případě nerozhodného stavu v základní hrací době bude ve všech případech 

následovat prodloužení hrané o 3 hráčích na každé straně a to až do rozhodnutí 
Za vítězství v základní hrací době získá tým 3 body. Za vítězství v OT získá tým dva body 

a poražený tým v OT získává jeden bod. 
Pořadí týmů v základních skupinách určí soupeře pro čtvrtfinálové zápasy  

V základních skupinách jsou tresty stanoveny takto: 
Menší trest 1 minuta 
Větší trest 3 minuty 

Při zápasech základních skupin bude probíhat úprava ledové plochy vždy po dvou 
odehraných třetinách turnajových zápasů. Přestávka mezi třetinami bez úpravy ledové 
plochy trvá 3 minuty. K zápasům se každý tým dostaví 7 minut před jeho plánovaným 
začátkem, kdy má 5 minut na rozbruslení. Týmy si po jednotlivých třetinách mění ve 

všech zápasech pravidelně strany. 
 

Kritéria pro určení pořadí v základních skupinách: 
1) počet získaných bodů 

2) vzájemné utkání 
3) celkový brankový rozdíl v turnaji 

4)vyšší počet vstřelených branek v turnaji 
5) nižší počet obdržených branek v turnaji 

6) při rovnosti předchozích kritérií u více mužstev rozhoduje o pořadí minitabulka 
sestavená ze vzájemných utkání těchto týmů 

 
Čtvrtfinálová utkání odehrají týmy dle svého umístění v základní skupině následujícím způsobem:  

 
1A-4B, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B 

 
Vítězové QF zápasů postoupí do semifinále, kde se utkají o postup do finále. Poražení 

semifinalisté odehrají utkání o celkové třetí místo v turnaji. 
 

Poražení QF zápasů odehrají stejným způsobem utkání o konečné 5.- 8. Místo. 
 

Pro zápasy čtvrtfinále a následně o konečné umístění byl stanoven hrací čas  
3 x 20 minut čistého času.  

V případě nerozhodného stavu v základní hrací době bude ve všech případech 
následovat prodloužení hrané o 3 hráčích na každé straně a to až do rozhodnutí. 

Tresty jsou v utkáních hraných 3 x 20 min standardně udělovány dle pravidel 
ČSLH. Úprava ledové plochy bude probíhat po každé odehrané třetině. 

 
 
 



                      

 

 
 
 

Ze všech zápasů bude pořizován oficiální zápis a bude 
vedena statistika produktivity jednotlivých hráčů. 

 
Náš profesionální tým zajistí live video přenosy všech zápasů 

na našich mediálních kanálech a sociálních sítích. 
 

V rámci Závěrečného ceremoniálu budou vyhlášeni a oceněni 
věcnými cenami od partnerů turnaje, medailemi a originálními 

trofejemi: 
 

 
Týmy na 1. – 3. místě 

Nejlepší brankář  
Nejlepší obránce  

Nejproduktivnější hráč  
Nejužitečnější hráč  

Nejlepší trenér  
 

Všichni hráči se přihlášením do turnaje zavazují zúčastnit 
se Zahajovacího i Závěrečného ceremoniálu, bez ohledu na 

konečné umístění jejich týmu, nebo počet kilometrů, které je 
čekají na cestě domů.  

 
„Vždy chovej respekt k soupeři!  

Bez něj nejsi nikdy nic!  
Ani vítěz, ani poražený!“  

 
 

Petr Pavelec 
Magdalena Magner 

Vojtěch Csabi 
Vladislav Hamrla 

Martin Pešout 
Dominik Kafka 

                


