Budapesti Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség Universitas Floorball Kupa 2021/22. I. félév
A bajnokság célja: Egyetemek, főiskolák, karok floorball csapatainak lehetőséget biztosítani a játékra,
sportolásra, helyezések eldöntése, ill. egészséges életmódra nevelés!
A mérkőzések ideje: 2021. szeptember 25-26. szombat-vasárnap 9.00-19.00
A bajnokság helye: TÜSKECSARNOK „B" terem.
Bejárat: 1111 Budapest XI. kerület, Bogdánfy u. 10. felől.
Megközelíthető a Petőfi híd budai hídfőjétől (4-6-os villamos).
A bajnokság résztvevői: Egyetemek, főiskolák hallgatói és csapatai. A részvételnek az aktuális járványügyi
szabályok szerint védettségi igazolvány nem feltétele.
Nevezés:
Nevezési határidő: 2021. 09. 21. 14:00
Nevezési díj: 15000 Ft/csapat (előre utalva, vagy a helyszínen készpénzben)
Online nevezés az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmjSRM87VteX3Ag5Lli_5lB9pVfPB58bC4BCza9Ze5JPMyg/viewform
Kedvezményes nevezés: Aki kapussal nevez és vállalja, hogy kapusa nem a csapatához kötötten versenyez, az
csak 13000 Ft-os nevezési díjat fizet. Egy kapus csak egy csapathoz nevezhető vagy önállóan csapat nélkül
jelentkezhet e-mailben és telefonon.
Újdonság: A kapusok idén külön versenyzési lehetőséget kapnak, részletek alul.
Lebonyolítási rend: a nevezett csapatok számától függően, a sorsolás alkalmával határozzuk meg!
Amennyiben nincs éles határ a csapatok közötti erőviszonyban, akkor a szombati csoportkörök alapján vasárnap
kerül lebonyolításra az alsó-felső(-közép) ház. Ha mégis egyértelműen elkülönülnek, az alsóház és a felsőház
külön versenyez (1-1 napos versenyen),
Díjazás: Az I–III. helyezett csapatok oklevél és serleg (vagy érem) jutalomban részesülnek.
Versenyszabályok: A pályán csapatonként egyszerre 3+1 játékos tartózkodhat (unihoki). Ajánlott
csapatlétszám: 4-7 fő. A floorball versenyszabályai szerint.
Kapusok versenye:
Szeretnénk motiválni és izgalmasabbá tenni a kapusoknak a részvételt, ezen felül pedig jutalmazni a több napos
remek teljesítményt. A kapusok az erre nyitott csapatok között lesznek meccsenként beosztva, a félidőben csapat
cserével (ezzel biztosítva az egyenlő esélyeket). Így minden meccs 1-1 párharc is a kapusok között. Mindenki a
lehetőségekhez mérten egyenlő számú mérkőzésen kap szerepet. A kapusok között így szintén kialakul egy
tabella. Amennyiben több csapatnál is felmerül, hogy a saját meccseit kizárólag a saját kapusával a kapujában
kívánja lejátszani, de egyébként a kapus szeretne részt venni a versenyben, akkor próbáljuk ennek is megtalálni a
módját. Az ilyen irányú problémát mindenki előre jelezze!
A csapat nélkül nevező kapusok mentesülnek a nevezési díj alól!"

Kérdés esetén: Szűcs András floorball.befs@gmail.com vagy tel. 06-30/8732574

További sportsikereket!

