
môžu hrať študenti všetkých 

. 
 

Usporiadateľ: 
Mgr. Juraj Dudovič (KTV - Technická univerzita Košice) 
Mgr. Marek Valanský (ÚTVŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) 

V súťaži štartujú jednotlivé družstvá zložené z hráčov z radu študentov  univerzít a ich      

absolventov, ktoré sa prihlásia do súťaže v určenom termíne. Za každé prihlásené družstvo 

môžu hrať študenti všetkých foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi 

vysokoškolského štúdia (do 3 rokov po ukončení štúdia ).  

3 maturanti a študentky VŠ z extraligy ZEX.  
 

Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokej škole alebo inej univerzite v SR. 

Maximálny počet hráčov na súpiske družstva je 15. V každom družstve môžu byť na súpiske 

hráčov maximálne štyria extraligoví hráči/brankári (hráči/brankári, ktorí sú zapísaní na 

súpiske niektorého z extraligových tímov MEX v sezóne 2017/2018 z toho v jednom 

zápase je povolené mať zapísaných max. dvoch extraligových hráčov), študentky z extraligy 

ZEX môžu hrať bez obmedzenia počtu na zápas. Brankári jednotlivých družstiev majú 

výnimku, ktorá dovoľuje presiahnuť vyššie uvedené limity okrem limitu počtu hráčov 

v družstve a limitu MEX . 

Súťažný poriadok: Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu, s upravenými rozmermi ihriska podľa možností 

telocvične. Počet hráčov v poli 4 + 1. 

Systém súťaže: Súťaž je rozdelená do dvoch častí: základná časť (zimný semester, letný semester) a play-off 

(8 najlepších tímov základnej časti). V základnej časti sa hrá systémom každý s každým.  

výhra - 2body, remíza -1 bod, prehra - 0 bodov.  

Play - off sa hrá na dva zápasy, v prípade       

remízy oboch zápasov rozhodujú nájazdy, 

v prípade výhry a prehry rozhodujú nájazdy 

Finále a o 3.miesto sa hrá na jeden zápas. 

Rozpis stretnutí, pravidla súťaže a podrobnosti určí usporiadateľ súťaže po prihlásení 

jednotlivých družstiev a zverejní na webovej stránke saus.sk 

Prihlášky:     Družstvá sa môžu prihlásiť do 10. 10. 2017 emailom na marek.valansky@upjs.sk 

                                Formulár na stiahnutie je na FB: Skupina Cassovia university floorball league (CUFL) 

Propozície: Hracie dni, čas, miesto: 

Pondelok / 16:30 - 19:30 / Jedlíková 7, Košice 

Štvrtok / 16:30 - 18:30 / Medická 6, Košice (telocvičňa T5) 

Liga začína 16.10. 2017 

Počet družstiev: max.10 

Hrací čas: 2 x 20 min bez prerušovania (vylúčenia a druhý polčas posledné 2 min 
čistý čas) 

Rozpis a výsledky budú na oficiálnej stránke SAUŠ 

Povinnosti: Každé družstvo musí mať jednotné očíslované dresy rovnakej farby. 

UPOZORNENIE: 

Účastníci turnaja štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 

Organizátor si vyhradzuje právo zmien počas súťaže. 

Podmienky účasti: 

mailto:marek.valansky@upjs.skv

