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MEDNARODNI TURNIRJI STAREJŠIH MALČKOV U–12  
 

 
Hokejska zveza Slovenije v sezoni 2019/2020 razpisuje tri termine mednarodnih 
turnirjev v kategoriji U-12, ki se bodo predvidoma igrali v novembru 9.11 in 10.11.2019 
(kvalifikacijski), februarju 8.2 in 9.2.2020 (polfinalni) in zaključni (finalni) turnir marca 
oz. aprila 2020. Turnirji bodo dvodnevni in bodo potekali med vikendi. Na zaključni 
(finalni) turnir, ki bo sofinanciran in bo potekal predvidoma marca oz. aprila 2020 se 
uvrsti najboljša ekipa iz vsake države. 
 
Na mednarodnih turnirjih pod okriljem HZS v kategoriji U-12 bo predvidoma nastopalo: 
 

• 6 klubov iz Slovenije (HKMK Bled, HK Slavija Junior, HD Hidria Jesenice, HK 
SŽ Olimpija, HDK Maribor, HK Triglav) 

• 4 klubov iz Hrvaške (KHL Mladost, KHL Medveščak mladi, KHL Sisak, KHL 
Zagreb) 

• 4 klubi iz Srbije (SKHL Crvena Zvezda, HK NS Stars, HK Partizan, HK Marbo) 

• 1 klub iz Bosne in Hercegovine (HK Vukovi Sarajevo) 

• 1 klub iz Severne Makedonije 

• 1 klub iz Bolgarije (HK NSA) 
 
 
 
Pravico nastopa za kategorijo U-12 imajo igralci rojeni/e leta 2008 in mlajši/e. Za klub 
lahko igrajo samo domači igralci, ki so registrirani pri nacionalni panožni zvezi oz. tuji 
igralci čigar matične zveze niso vključene v tekmovanje. 
Klub se v igranje turnirjev prijavi z 1 moštvom. 

Najmanjše število igralcev: 10 igralcev v polju in 1 vratar. 

Igra se na igrišču v dolžino, s 5 igralci/kami v polju in vratarjem/ko.  

Čas igranja je 2 x 15 minut. 

Igra se po pravilih t.i. “no touch”, t.j. brez dotika oz. grobega oviranja s telesom.  

Kazni: mala kazen traja 2 minuti 

 

HZS si pridržuje pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve. 

 
Na kvalifikacijskem turnirju, ki bo potekal 9.11 in 10.11.2019 bo predvidoma sodelovalo 
16 ekip. Igralo se bo na dveh lokacijah hkrati s po 8 ekipami. 8 ekip bo glede na žreb 
razdeljenih v dve skupini, kjer bo vsak igral z vsakim v svoji skupini. Glede na 
razvrstitev v skupini se bodo moštva pomerila po sistemu 1:4, 2:3, 3:2, 4:1 proti ekipam 
iz druge skupine. Zmagovalci teh tekem, se uvrstijo na polfinalni turnir, kar pomeni, da 
se iz vsakega prizorišča, na polfinalni turnir uvrstijo 4 ekipe.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Sistem kvalifikacijskega turnirja: 
 

KRAJ PRIZORIŠČA   

 SKUPINA 
X 

 SKUPINA 
Y   

A:B E:F  Tekmi v skupinah 

C:D G:H  Tekmi v skupinah 

A:C E:G  Tekmi v skupinah 

B:D F:H  Tekmi v skupinah 

A:D E:H  Tekmi v skupinah 

B:C F:G  Tekmi v skupinah 

1X:4Y   Zmagovalec se uvrsti na polfinalni turnir 

2X:3Y  Zmagovalec se uvrsti na polfinalni turnir 

3X:2Y  Zmagovalec se uvrsti na polfinalni turnir 

4X:1Y  Zmagovalec se uvrsti na polfinalni turnir 
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