GRASSHOPPERS

Rok založenia:
2001
Klubové farby:
oranžová, čierna, biela
Počet členov:
170
Najväčší úspech:
2. miesto Extraliga SR 2012/2013
4. miesto Extraliga SR 2004/2005
4. miesto Extraliga SR 2005/2006
Najvyššie víťazstvo:
26.3. 2005 Extraliga SR v Košiciach proti ŠK LIDO Bratislava 36:0 (8:0, 18:0
Najvyššia prehra:
28.2. 2009 Extraliga SR v Bratislave proti VŠK FTVŠ Bratislava 3:14 (0:4, 0:
Domáca hala:
ŠH Športové gymnázium Rosinská
Kapacita hľadiska:
1050 miest na sedenie
Povrch:
parkety
Rozmery ihriska:
39,25 x 22,75 m
Hracia plocha:
37 x 20 m
Mantinely:
UHER (IFF No. 0097802)
Bránky:
EXEL

História klubu

Florbalový klub FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ŽILINA bol založený v roku 2001. Vznikol
zo skupiny študentov a spočiatku vykonával svoje aktivity v úzkej spolupráci s Ústavom telesnej
výchovy ŽU. O 2 roky neskôr vznikla potreba zastrešenia florbalu ako právneho subjektu so
štatútom vysokoškolskej telovýchovnej organizácie. Pomocnú ruku vtedy podal ŠK-ŽU Žilina,
zjednodušene - volejbalový klub žien. V roku 2005 sa florbalový oddiel transformoval do štruktúr
Slávie ŽU, kde pôsobil až do roku 2009. Zároveň však florbalisti stáli pri vzniku nového
právneho subjektu Academic
Žilinská univerzita
v Žiline, a od sezóny 2008/2009 nesie názov tohto občianskeho združenia v súťažiach všetkých
mládežníckych aj seniorských florbalových družstiev.

Od roku 2001 sa naši členovia zúčastňovali hlavne medziuniverzitných podujatí a klub stál pri
vzniku najvyššej slovenskej súťaže, dnešnej extraligy, ktorá sa v roku 2002 hrala pod názvom
Slovak Floorball Tour. V súčasnej dobe sú "kobylky" už etablovaným a často vyhľadávaným
klubom, ktorý je pozývaný na podujatia vysokej úrovne nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Za naše najlepšie výsledky v domácej súťaži považujeme trikrát umiestnenie na 4. a raz na 5.
mieste. Naši hráči tvoria základ regionálneho výberu pre Akademické majstrovstvá SR
a Slovenskú univerziádu vo florbale, ktoré sa pravidelne uskutočňujú od roku 2003. V našej
krátkej histórii sme vychovali 17 seniorských, juniorských a mládežníckych reprezentantov
a akademických reprezentantov SR.

Logo a logotyp

Logo Grasshoppers
Nápis Grasshoppers

stiahni obrázok stiahni v krivkách
stiahni obrázok stiahni v krivkách
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Reklama na mantinel Grasshoppers.Uniza.sk
stiahni obrázok stiahni v krivkách

Tréningy

Rozpis platný na obdobie: 1.1.2014 - 31.5.2014
Pondelok:
Voľno - individuálna príprava
Utorok:

18:30 - 20:00

Hala Rosinská (muži A + ihrisko
juniori) - hra

Streda:

18:00 - 19:30

Hala Rosinská (muži A + ihrisko
B)
- hra

Štvrtok:

18:30 - 20:00

Hala Rosinská (muži B + ihrisko
juniori) - hra

Piatok:

20:00 - 21:30

Hala Rosinská (muži A + ihrisko
juniori) - hra
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