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Kto ovládne prvé mesačné finále siedmej sezóny?

Najlepšia šestica prvého mesiaca siedmej sezóny UniCupu sa stretne v októbrovom mesačnom finále. Svoju miestenku na záverečnú
stage si vybojujú najlepšie dvojice tímov v dvoch ligových tituloch.

Viac informácií o univerzitnej e-športovej lige UniCup si prečítaj tu:

V prvom mesačnom finále sa predstavia ako dva pozvané tímy UCM TEDI Bears a Esport UPJŠ. Oba tímy dostali pozvánku do
mesačného finále na základe účasti vo finále UniCup Prestige League v predchádzajúcej sezóne.

Hráči tímu Esport TUKE, bronzoví z minulej sezóny, v októbrovom finále zabojujú taktiež. Tí si však miesto vybojovali v druhej otvorenej
kvalifikácii, ktorú vyhrali.

Jedinou univerzitou s dvoma tímami vo finále mesiaca bude Slovenská technická univerzita v Bratislave. Oba tímy z STU – Esport
STUBA a ESTUBA Suicidesquad – sa prebojovali skrz otvorené kvalifikácie. Posledný tím, ktorý uvidíme v októbrovom finále, bude
EUBA Esport.

V LoL časti siedmej sezóny UniCupu dostali priamu pozvánku do mesačného finále, na rovnakom princípe ako pri CS:GO, tímy UKF
E-Sports a UCM TEDI Bears Sigma.

Okrem nich uvidíme v októbrovom finále aj dva tímy zo Žilinskej univerzity v Žiline. Tímy UNIZA Esports a UNIZA Herolds sa do najlepšej
šestky dostali vďaka otvoreným kvalifikáciám.

Túto štvoricu doplní druhý tím z UCM, a to UCM TEDI Bears Kappa. Podobne ako pri CS:GO, tak aj pri League of Legends, šestku
uzatvára EUBA Esport.

Tieto šestice tímov zabojujú o víťazstvo v prvom mesačnom finále. Okrem vecných cien zabojujú aj o postup do veľkolepého UniCup
finále, v ktorom sa bude hrať o celkový prize pool 2-tisíc eur a ďalšie vecné ceny.

Októbrové finále nás čaká už budúci víkend 29.-30. októbra 2022 od 13.00. Sobota bude patriť hráčom CS:GO a nedeľa, naopak, hráčom
League of Legends. Zápasy budeš môcť sledovať naživo na Twitchi UniCupu.
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24. októbra 2022

Srdečne pozývame priaznivcov krásneho umenia na výstavu obrazov do bardejovskej galérie, ktorej autorom je Laco Majoroši

Výstava začína vernisážou v stredu

………..

2. novembra 2022 o 16.30 hod

v Galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí č. 24 v Bardejove

Výstava potrvá do 2. decembra 2022.

Na výtvarnej scéne Slovenska pôsobí Ladislav Majoroši od roku 1983. Ako výtvarník pôsobil v rôznych vzdelávacích a kultúrnych
inštitúciách. Žije a tvorí v Sečovciach. Vyštudoval odbornú výtvarnú a pedagogickú fakultu v Prešove a UPJŠ v Košiciach.

Umelecky sa venuje najmä voľnej maľbe, sporadicky komornej sochárskej a úžitkovej tvorbe.b
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