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Menetrend
UFC Cup 2011/2012
Egyesületünk idén első alkalommal rendezi meg reményeink szerint
hagyományteremtő téli labdarúgó tornáját, az UFC Cupot. A tornán 6 korosztály lép
pályára, korosztályonként négy alkalommal, Novemberben 4 korosztályban került
megrendezésre az első játéknap, a további program itt olvasható:
December 3.: 1999-es korosztály

December 4.:

2000-es korosztály

December 10.: 2003-as korosztály

December 11.: 2004-es korosztály

Január 7.:

2001-es korosztály

Január 8.:

2002-es korosztály

Január 14.:

1999-es korosztály

Január 15.:

2000-es korosztály

Január 21.:

2003-as korosztály

Január 22.:

2004-es korosztály

Január 28.:

2001-es korosztály

Január 29.:

2002-es korosztály

Február 4.:

1999-es korosztály

Február 5.:

2000-es korosztály

Február 11.:

2003-as korosztály

Február 12.:

2004-es korosztály

Február 18.:

2001-es korosztály

Február 19.:

2002-es korosztály

Február 25.:

1999-es korosztály

Február 26.:

2000-es korosztály

A tornákon készült fényképek honlapunk
galéria menüpontjában tekinhetők meg.
Hajrá UFC!

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Klubunk legidősebb játékosai igen mozgalmas hónapot tudhatnak maguk
mögött. Nemcsak a hétvégi megmérettetések, hanem hétközi meccs is
szerepelt csapatunk „étlapján”. Sok gyakorlás előzte meg ezeket a meccseket,
melyeken leginkább a középpályás labdajáratás és a széleken vezetett akciók
finomítása volt a fő cél. Szerencsére a mérkőzéseken sok esetben
viszontláthatják szurkolóink azokat az elemeket, amelyeket sokat
próbálgattunk. A hideg idő érkeztével sokkal nagyobb szerepet kaptak az
edzések és mérkőzések eleji nyújtások, amelyek ebben az életkorban rengeteg
kellemetlen sérülést tudnak megelőzni. Mindezek mellett talán a
legizgalmasabb része a hónapnak az volt, hogy két játékrendszert is sikerrel
próbáltunk ki mérkőzéseinken. A már megszokott 4-3-3-as verzió mellett a 3-52-es formációt is ügyesen alkalmazták a srácok, ami azt jelenti, hogy
fogékonyak és nyitottak az új dolgokra!

Noha az eredmény nem kap kiemelt szerepet klubunk életében, 17 éves
játékosok esetén azt hiszem meg kell említeni azt, hogy az elmúlt meccseken
nemcsak összjáték terén léptünk előrébb, hanem a számszerű eredmények
terén is kellemes élményekkel zártunk. A SZAC ellen mindkétszer, illetve a
RAFC ellen is győzelemmel hagytuk el a pályát, valamint az Újpesti Haladás
elleni döntetlen is örömteli volt. Mindössze a jobb játékerőt képviselő Hegyvidék
ellen hagytuk el vesztesen a pályát, egy vízilabda meccset megszégyenítő 610-es mérkőzés után. Ez az eredmény mutatja, hogy csapatunknak még mindig
a védekezés terén vannak a legnagyobb problémái, de a kemény munka előbbutóbb itt is meg fogja hozni gyümölcsét. Egy mérkőzés van még hátra a
szezonból, utána következik a hosszú téli felkészülés, ahol rengeteg időnk lesz
a játék és azon belül is a védekezés finomítására!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Az őszi szezonban továbbra is problémát jelent a korosztályos csapat alacsony
létszáma és az edzéslátogatás. Bár a bajnoki mérkőzéseken pályára lépők
hozzáállása több mérkőzésen is dicséretes volt, a cserék hiánya több esetben
megnehezítette a csapat dolgát és befolyásolta a mérkőzések menetét.

Szeberin Ricsi
a ködös novemberi edzések egyikén

November elején a képen
látható Szeberin
mesterhármasával,
valamint Dolgener
találatával a csapat hazai
pályán remek győzelmet
aratott a MAC ellen. Ezt két
gólzáporos vereség
követte, az Újpest ellen a
csapatkapitány Kölcze és
Mile voltak eredményesek,
a KISE ellen pedig két
mesterhármast láthattak a
kilátogató nézők: Szeberin
mellett Bodroghegyi is
háromszor “köszönt be” a
kőbányaiaknak. A
Ferencváros női csapata
elleni mérkőzés-a Kelen
elleni összecsapáshoz
hasonlóan-elmaradt. A
csapat 9 meccsen 27 gólt
rúgott, a meccsenkénti
három rúgott gól nagyon
imponáló.

A csapatban a legeredményesebb góllövő Szeberin Ricsi, novemberi két
mesterhármasának köszönhetően 13 ponttal vezeti a kanadai táblázatot.
Gratulálunk neki!
Az idei szezonban már többször pályára lépő Horváth Norbertnek egyre
stabilabb a játéka, védőjátéka mérkőzésről mérkőzésre hasznosabb.
A csapat edzésein a technikai elemek gyakorlása súlyozott, melyek a nehezebb
technikai megoldások gyakorlását, valamint az egyszerűbb, ismert technikai
elemek sulykolását is jelentik a pontosság és a gyorsaság figyelembe vételével.
A technikai elemek gyakorlása mellett a párharcok, a szélességi játék, a labda
üres területre bejátszása, mélységből érkezések, egyéni taktikai, technikai
feladatok tudatosítása, gyakorlása kap szerepet.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Az UFC LELÁTÓ ezúttal interjút készített a csapat két kapitányával, Török
Norbival (Plútó) és Vincze Gergővel (Gera).
Mióta vagytok UFC-sek?
T.N: 2007 elején jöttem az iskolai focisuliból. Szerettem focizni és itt ragadtam.
V.G: 2006 tavasza óta. Talán én vagyok a legrégebbi játékos a csapatban.
Hogyan nyertétek el a kapitányi tisztséget?
T.N: Az egyik nyári edzőtáborban volt a választás. Az edzőink, Csaba bácsi és
Gábor bácsi meghatározták a lehetséges kapitányokat és mi is a jelöltek között
voltunk. Ezután demokratikus és titkos szavazással én kaptam a legtöbb, szám
szerint 12 szavazatot. Azóta én vagyok a csapat kapitánya.
V.G: Én harmadik lettem a szavazáson, de mivel Plútó mellett a második helyezett
Simon Bálint is ‘99-es születésű volt, így én lettem külön a 2000-es csapat
kapitánya. Amióta Bálint nincs a csapatnál-külföldre költöztek-én vagyok a
csapatkapitány helyettese.
Mit jelent nektek a kapitányság, szerintetek mi egy jó kapitány dolga?
T.N: A mi dolgunk a játékosok irányítása, lelkesítése és a bemelegítés
levezénylése. Vagy például az, hogy szóljunk a játékosoknak, hogy ne csak
szitkozódjanak, hanem játszanak is.
Milyennek tartjátok a közösséget?
T.N: Nagyon jó kis közösség van a csapatnál. Az iskolai osztályomban például sok
veszekedés mellett a verekedés sem ritka, ami itt soha nem fordult még elő.
V.G: Sok barátot találtam itt, akikkel a focin kívül is külön programokat csinálunk.
Hogy érzitek, hallgatnak rátok a többiek? Van a csapatból olyan, akivel
kapitányként van gondotok?
T.N: Tulajdonképpen nincs, néha Dávid szokott bemelegítésnél kicsit
akadékoskodni, de szerencsére Marco, aki a legjobb barátja, mindig szól neki,
hogy ne csinálja. Ja és Bobek állathangokat szokott kiadni melegítés alatt, na, az
elég zavaró.
Milyen állathangokat?
T.N: Általában kutya és malac.
V.G: Kis Máté pedig sokat magyaráz és táncol. De azért rendet tudunk tartani.
Melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzésetek, tornátok?
T.N: Amikor én lettem volna a különdíjas, csak nem volt különdíj. Az is jó volt,
amikor Peti kiütötte kézzel a labdát a kapuból, vagy amikor Traubi utolsó percben
büntetőt rúgott.
V.G: Én a Hegyvidék elleni hazai mérkőzésre emlékszem vissza szívesen, amikor
Gyurma rúgott három gólt és nagy csatában egy góllal nyertünk.
Szokott problémátok lenni kapitányként a játékvezetővel?
T.N: Nekem ritkán, de Gera könnyen dühbe gurul, neki sok baja van velük.
V.G: Elismerem, hogy nem szándékosan tévednek, de legtöbbjük nagyon
határozatlan, amit kintről bekiabálnak, azt fújják be.
Mit üzentek az utókornak, az utánatok jövőknek?
T.N. Én sok szerencsét kívánok nekik és rúgjanak sok gólt!
V.G: Azt, hogy rövidpasszos játékot játsszanak és tanuljanak rendesen!
T.N: Igen, a jó jegyek is fontosak. Már majdnem sikerült szereznem egyet…

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Kicsit felborította a szokásos menetrendet az iskolákban esedékes őszi szünet,
amelyhez nem igazán igazodott a Bozsik-torna megrendezése, így ezúttal a
tornán igencsak nehézkesen állt össze a korosztályonkénti 2-2 csapat. A sok
elutazás miatti hiányzást tetézte néhány váratlan betegség is, így még a torna
előtt pár perccel is folyamatosan változtatni kényszerült az edzőpáros. Azt lehet
mondani, hogy kis túlzással mindenki játszott mindenhol, aminek eredménye a
hektikus játék volt.
A tornát megelőző héten került sor a 2002-es csapat BVSC elleni edzőmeccsére.
Itt meg kell jegyezni, hogy a 2001-es csapat számára nehezebb ellenfelet találni,
hiszen sok csapat már bajnokságban játszik ebben a korban. Az edzőmeccsre
visszatérve: nagy öröm volt, hogy a már elkezdődő szünet ellenére kétsornyi
játékos is eljött, így a szintén szép számban megjelenő sárga-kékek ellen két
pályán zajlott a játék. Helyenként kifejezetten látványos játékot nyújtott a zöldfehér csapat, így elégedetten mehettek haza játékosok és szülők egyaránt.
November beálltával a hűvösebb idő is beköszöntött, de szerencsére ez nem járt
jelentős csökkenéssel az edzéslátogatottság terén, ami az egyik záloga a további
fejlődésnek. Kéthetente, felváltva edzenek sátorban a gyerekek, ahol lehetőség
adódik újra a kispályás futball előnyeit is élvezni. Mivel keddenként akár egész
pálya is rendelkezésre állhat a 2001-es korosztálynak, úgy tudjuk, hogy a
szakmai stáb erre az időpontra próbál edzőmeccseket lekötni, ám hogy mikor
adódik erre lehetőség, azt a csapatnak csak az adott napon jelzik.
November végén kezdetét veszi az egyesület saját szervezésű tornája, az UFC
Cup, amelyet nagy izgalommal várnak a játékosok. A következő számunkban már
az első téli tornák tapasztalatairól is be tudunk számolni.
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2003/2004-ben születettek
Az UFC 2003-2004-es korosztályának két edzése november 7-től a sátorral fedett
kispályákon zajlik. A „sátras” edzéseken a technikai elemek iskolázása folyik a
labdaérzékelő gyakorlatok mellett. A gyerekek az elmúlt időszakban a fejelés
alapjaival ismerkedtek és a belsős passzaikat tökéletesítették. A szabadtéri
edzéseken a gyerekek folyamatos mozgásban vannak és élvezetes gyakorlatokat
végeznek, így a hideg időjárás sem szegi kedvüket. A kinti foglalkozásokon
főszerepet játszanak a két játékos együttműködésére épülő kapuralövő
gyakorlatok, illetve a 2 és 3 játékos együttműködésére épülő labdatartó játékok.

A Hidegkút ellen is játszott az UFC
November 19-én kezdetét vette az UFC első saját rendezésű tornasorozata, az
UFC Cup. Elsőként a 2003-as korosztály csapata előtt adódott lehetőség, hogy
hazai pályán megmérkőzzön az ellenfelekkel, melyek a BKV, a BVSC, a Hidegkút
és az Üröm csapatai voltak. Az UFC színeiben 11 játékos lépett pályára, így két
sorral játszhatott a csapat. A mérkőzések nagyszerű hangulatban zajlottak a
lelkesen szurkoló szülők előtt. A gyerekek igyekeztek az edzéseken tanultakat
visszaadni és ez többé-kevésbé sikerült is. Jól mentek az átadások és a cselek, de
a helyzetkihasználást még csiszolni kell.
November 20-án a legkisebbek mérettethették meg magukat. Az UFC 2004-es
korosztálya a Vasas első fordulóbeli távolmaradása miatt két csapattal
képviseltette magát. Az ellenfelek a Lőrinc United, a BVSC és a REAC csapatai
voltak. A gyerekek szoros mérkőzéseket vívtak, ami segíti a fejlődésüket. A hazai
csapat játékosai bátran mertek cselezni és távolról is lőttek kapura, ami ennél a
korosztálynál nem megszokott. Az edzéseken sokat gyakorolt 1-1 elleni
párharcokat pedig jó százalékkal győztesen vívták meg az UFC játékosai.
Az UFC Cup első két napja alapján kijelenthető, hogy lehet olyan tornát szervezni,
ahol az eredmények helyett a játékon van a hangsúly. A gyerekek, az edzők és a
szülők is jól érezték magukat és már alig várják a legkisebb korosztályok
következő fordulóját.
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2005/2006-ban születettek
Novemberben véget értek az OTP-MOL Bozsik Gyermeklabdarúgó Tornák,
melynek utolsó játéknapján szemet gyönyörködtető játékkal rukkoltak elő az UFCs focistapalánták. Nyoma sem volt az eddig gyakran jelentkező
megilletődöttségnek, mindenki oroszlánként küzdött a pályán. Pedig most lehetett
volna plusz egy ok a lámpalázra, hiszen az MTV Mozdulj! című műsorának
forgatócsoportja felvételt készített a csapatról. A torna záró ceremóniáját követően
a srácok csokit majszolva vidáman válaszoltak a riporter kérdéseire. A TV-ben
l e a d o t t m ű s o r ( n o v. 1 2 . ) m e g t e k i n t h e t ő a k ö v e t k e z ő l i n k e n :
http://premier.mtv.hu/Rovatok/Mozdulj.aspx

Október közepén edzéslátogatottsági verseny lett meghirdetve, jelen állás szerint
három játékos (Erdős Áron, Erdős Dávid, Setényi Ábris) nem hiányzott még
egyetlen edzésről sem. Csak így tovább fiúk!
Közeledik a december és ezzel együtt a kis társaság első vidéki kupája is. Nem
túlzás azt állítani, hogy a gyerekek a Mikulásnál is jobban várják már a meccseket.
A 2005-ös korosztályban megrendezésre kerülő viadalon hat csapat fog
megmérkőzni egymással. Természetesen itt sem az eredmény az elsődleges
szempont, ezért nem is lesz eredményhirdetés, hanem mindenki egy kis ajándékot
kap majd a szervezőktől.
Végezetül pedig itt olvasható Szeltner Norbert vezetőedző értékelése a novemberi
edzésmunkát illetően: „Nagyon jól kezdődött ez a hónap annak ellenére, hogy a
figyelemmel még vannak problémák, de szerencsére kevés volt a hiányzás, így
együtt tudott fejlődni a társaság. Örömteli esemény volt az utolsó Bozsik Torna,
melyen élmény volt nézni a felszabadultan focizó játékosaimat. Érkeztek már és a
jövőben is érkezni fognak új játékosok csapatunkba, akik próbaedzéseken
vesznek majd részt. Reméljük, hogy sikerül újabb ügyes gyerekeket leigazolni az
UFC-be!”

UFC SHOP
Ősszel újra megnyitotta kapuit az UFC Shop, az igényeknek megfelelően
kibővített kínálattal. Ideális karácsonyi ajándékok várják az érdeklődőket!
Minden termék megtekinthető az egyesület irodájában, ahol a hét minden
napján Huczik Norbi bácsit kell keresni.

Áraink:
Toll:
Hűtőmágnes:
Nyakpánt:
Karkötő:
Zászló:
Bögre:
Kulacs:
Póló:

250 Ft,300 Ft,500 Ft,500 Ft,900 Ft,900 Ft,1200 Ft,1200 Ft,-

Nyitvatartás:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

17:00 - 17:30 és 19:00 - 19:30
19:00 - 19:30
17:00 - 17:30 és 19:00 - 19:30
18:00 - 18:30
18:00 - 18:30

Érdekességek

Tudtad?
Bizonyára sokan vagyunk úgy vele, hogy ha egy személyről elnevezett
utcanévtáblát látunk, akkor nem minden esetben tudjuk ki is volt a névadó.
Nyilván jobban izgatja az ügy az ember fantáziáját akkor, ha gyakran
közlekedünk egy ilyen utcában. Éppen ezért járt utána lapunk annak, hogy
ki is volt Kolozsvári Tamás, kiről nevezték el azt az utcát, ahol az UFC
Sporttelepe is található.
Kolozsvári Tamás a legkorábbi, név szerint ismert magyar festőművész. A
garamszentbenedeki oltárkép régebben ismeretlen alkotójában a kutatás a 15.
századi magyar gótikus festészet legjelentősebb mesterét fedezte fel. Az
oltárkép predelláján a következő felirat olvasható: „Ezt a táblát a tiszteletreméltó
szentbenedeki Petüsfia Miklós úr… készíttette el Kolozsvári Tamás mesterrel, a
festővel”. Életéről szinte semmit sem tudunk, néhány momentumra is csak
következtetni lehet. A Kolozsvári testvérekhez hasonlóan ő is Erdélyből
származott, annyi bizonyos, hogy nem sváb származású volt, mivel önmagát
Thomas de Colossvarnak nevezte, nem pedig Kolozsvár német nevét használta.
Hajlékony, finom stílusa, könnyed eleganciája, a színek használata arról
árulkodik, hogy valószínűleg gyakorlott miniatúrafestő volt. Képeivel nemcsak a
nyugat-európai táblaképek mutatnak rokonságot, hanem a gótikus cseh, osztrák
és francia könyvillusztrációk is. Gyanítják, hogy a váci ötvösök 1424-es
céhkönyvének díszítőmestere ő lehetett.
A varsói Nemzeti Múzeumban őrzött grudziadzi kétszárnyú festett oltár olyan
egyezéseket mutat a garamszentbenedeki oltárral, amelyet csak azonos
mesterkéz magyarázhat meg. Luxemburgi Zsigmond utazásainak,
tartózkodásainak, politikailag legfontosabb területeinek művészete találkozik
Kolozsvári Tamás festészetében, így lehetséges, hogy az uralkodó közvetlen
környezetéhez tartozott. A grudziadzi oltár létrejöttét talán Zsigmondnak a német
lovagrendhez fűződő kapcsolata magyarázza. Az a tény, hogy a királyi udvarral
kapcsolatban álló megrendelő a saját neve után közvetlenül a művész nevét
említi, azt jelenti, hogy Kolozsvári Tamás megbecsült, sokat foglalkoztatott festő
volt, aki az uralkodótól is kapott megrendelést. Hogy jól ismerte az udvari életet,
arról árulkodik a lovagok, nemesek díszes öltözéke és Zsigmond király arcképe.
Egyetlen, név szerint ismert fennmaradt műve elkészítésének idején, 1427-ben
már idősebb művész lehetett. Stílusának költőisége a kassai Feltámadás
freskójának hangulatával rokon. Két korszak határán, a késő gótika és korai
reneszánsz összefonódását valósította meg.
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Junior csapat
Az időjárás téliesre fordulásával a Junior csapat három edzéséből kettőre már a
sátorral fedett kispályákon kerül sor. Az edzések jó hangulatát megalapozzák a
változatos gyakorlatok, melyek között minden gyermek megtalálja a kedvenceit
korosztálytól függetlenül. A legtöbb gyakorlatot játékos formában hajtják végre a
gyerekek, de nem maradhatnak ki a nagyobb koncentrációt igénylő technikai és a
mozgáskoordinációt fejlesztő feladatok sem. Természetesen a gyerekek által
legjobban kedvelt kapurarúgó gyakorlatok sok-sok variációja is felbukkant az
októberi és a novemberi edzéseken, valamint az eddig kevesebbet gyakorolt
fejelés is bekerült az edzésrepertoárba. Mivel több csapat is a sátorban edz, ezért
lehetőség nyílt félpályás és nagypályás mérkőzésre is a kinti edzések keretein
belül.

Amellett, hogy a gyerekek szorgosan látogatták a csapat edzéseit, november
második hétvégéjén lehetőségük nyílt felmérni tudásukat, mert a Junior csapatot
vendégül látta a Francia Iskola csapata. A fiatalabbak (11-13 évesek) és az
idősebbek (14-16 évesek) is játszhattak egy-egy edzőmérkőzést. A kisebbek
ellenfelei 14 évesek voltak, de így is nagy küzdelemre késztették őket, és néhány
tetszetős támadás végén szép gólokat is szereztek a franciák „óriás” kapusa ellen.
A mérkőzésen a gólszerzők Róbert Bálint és Bartos Bálint voltak, de a dicséretet a
csapat minden egyes játékosa megérdemli. A nagyobbak izgalmas csatát vívtak a
vendéglátókkal és nagyszerű gólokat szerezve zárták a mérkőzést. Az idősebb
csapat góljain Petrányi Marcell és Haga László osztozott. Minden gyermek és a
mérkőzésre kilátogató szülők is nagyszerűen érezték magukat.

CSAPATAINK

Kölyök csapat
Elérkezett a téli időszámítás és a Kölyök csapat játékosai is melegebb helyre
húzódtak. A heti három edzésből kétszer sátras műfüves pályán edzenek, de a
pénteki edzésen a bátor focisták a hidegben állják a megpróbáltatásokat. De nem
kell megijedni, mert a melegen öltözött játékosok hóesés esetén letakarított
pályán edzhetnek, míg a szülők a büfében melegednek.
Az őszi szünet után teljes létszámmal kezdték meg a kemény munkát a gyerekek.
A fejlődésre sem lehet panasz, hiszen az egyik csoporttal már a pályán történő
helyezkedést és az elmozgásokat gyakoroltatják az edzők, sikerrel.

November 12-én, szombaton a csapat lejátszotta első mérkőzését a Francia
Iskola csapatával. A találkozónak a városmajori műfüves pálya adott otthont. A
nézők-akik nagy számban jelentek meg a rendezvényen-sok zöld-fehér gólnak
örülhettek. A sportszerű mérkőzésen rengeteg az edzésen is gyakorolt technikai
és taktikai elemet láthattunk viszont a gyerekektől, aminek Gábor bácsi és Márk
bácsi is nagyon örült. A meccs után az edzők megbeszélték, hogy hamarosan
megismétlik az összecsapást a csapatok.
A gólszerzők között szerepelt Oláh Joci, Vizi Tomi, Kőszegi Soma és Péli Áron is,
de az egész csapat elismerést érdemel, mert ötösre vizsgáztak kitartásból,
fegyelmezettségből és küzdeni tudásból is.
Új Kölykök
Szalay Áron érkezett a csapathoz, valamint Adamkó Olivér hosszú kihagyás után
ismét rendszeres látogatója az edzéseknek.
Távozók:
Kukri Andris a Lurkó csapatban folytatja tovább ígéretes pályafutását.

CSAPATAINK

Lurkó csapat

Mivel lassan beköszönt a tél, ezért az UFC egyik legkisebb korosztálya, a Lurkók
is beköltöztek a sátorba. A gyerekek nagyon lelkesek, ennek ékes bizonyítéka,
hogy a Lurkó csapat szeptember óta tartja létszámát, sőt nőtt is az elmúlt
időszakban. Az edzéseken a gyerekek sok-sok játékos elemmel tarkított
gyakorlatot végeznek, melyek nagyban szolgálják technikai fejlődésüket,
valamint az edzéseket is nagyon élvezetessé teszik. A Lurkó csapat tagjai az ősz
folyamán sokat fejlődtek a labdavezetés és az átadások terén, valamint az
elsajátított technikai elemeket bátran alkalmazzák az egymás közötti játékban.
Minden héten van legalább egy olyan edzés, ahol a gyerekek számára mini
bajnokságot rendeznek az edzők. Ekkor a kisebbek (6-7 évesek) és a nagyobbak
(8-9 évesek) külön játszanak kisebb létszámú csapatokat alkotva, kisebb pályán.
A gyerekek nagyon élvezik ezeket az oda-visszavágós tornákat, mert ők maguk
választhatják ki saját csapatuk tagjait és egy edzésen belül több mérkőzést is
játszhatnak más-más csapattal.
A Lurkó csapat játékosai az őszi iskolai szünet ideje alatt lejátszották első
edzőmérkőzésüket. Az ellenfelük az UFC 2003/2004-es csapata volt. A gyerekek
belekóstolhattak a mérkőzések hangulatába és felmérhették, hogy hol tartanak
egy kiemelt korosztályos csapat játékosaihoz képest. A mérkőzés eredménye
egyáltalán nem számít, viszont sokkal fontosabb annál, hogy a gyerekek
egyáltalán nem voltak megilletődve és bátran játszottak az erős ellenfelükkel
szemben. A mérkőzésen a sikerélmény sem maradt el, mert gólokat is sikerült
elérni a kiemeltek ellen. Az edzőmérkőzésen a csapat góljait Puskás Benedek
szerezte. Hamarosan újabb edzőmérkőzésre kerülhet sor, ahol a Lurkók a
Francia Iskola csapatával mérhetik össze erejüket.
Az összes októberi edzésen részt vett, ezért mini kupát kapott: Ónodi-Molnár
Dávid és Sain Aadi. Az egész éven át tartó technikai pontversenyben Várnai
Rupert áll az élen 8 ponttal.

TÁMOGASSA
A II. KERÜLET UFC-t!!!
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1994 óta meghatározó szereplői vagyunk a
II. kerület sportéletének!
Buda legnagyobb utánpótlás-nevelő
egyesülete vagyunk!
Közel 1000 gyerek rendszeres sportolását
biztosítjuk!
Nem csak a tehetségekkel foglalkozunk!
Edzőink elhívatott, lelkes szakemberek!

Szponzorok jelentkezését várjuk!
06 (20) 918-23-18

HÍREK

UFC Hírek
A téli szünet december 22-én (csütörtök) kezdődik és január 2-áig (hétfő) tart.
Az utolsó illetve első edzések időpontjáról mindegyik csapat a faliújságokon
tájékoztatja az érintetteket.

December a teremtornák hónapja, ennek megfelelően több csapatunk is
különböző megmérettetéseken vesz részt. Legkisebbjeink Gödöllőre mennek, a
03/04-es csapat Debrecenbe utazik, a 01/02-es csapat Ercsibe megy, míg a
99/00-es csapat a hagyományoknak megfelelően Egerben lép pályára. A Lelátó
jó szokásához híven mtermészetesen mindegyik tornáról beszámol következő
számában.
Klubunk egykori játékosait figyelemmel követve a Lelátó is örömmel látta, hogy
Bogdán Ádám a magyar válogatott mindkettő novemberi barátságos
mérkőzésén a kezdőcsapatban kapott helyet, ezzel négyre növelve
válogatottságainak számát. A Liechtenstein (5-0) és Lengyelország (1-2) elleni
mérkőzéseken Ádám jó teljesítményt nyújtott, az idegenbeli vereség alkalmával
több nagy védést is bemutatott. Ádám klubcsapata, a Bolton Wanderers
mindhárom novemberi bajnokiját a kispadról nézte végig. A Wanderers a 20
csapatos Premier League 18. helyét foglalja el. Másik Angliában játszó egykori
UFC-s játékosunk, Futács Márkó sajnos a Portsmouth egyik novemberi meccsén
sem lépett pályára. A Pompey a 24 csapatos másodosztály 17. helyén áll. Az
ifjúsági csapatunkból nyáron távozó játékosok közül Szakács Kristóf a
Pénzügyőr csapatában folytatta pályafutását és az NB III-ban szereplő
csapatban az elmúlt hetekben már a kispadra ülhetett a 19 éves hálóőr. Csapata
a 11. helyen áll a 16 csapatos bajnokságban. Szintén nyáron távozott az ifjúsági
csapatból Németh Gábor, aki a Ferencvárosban folytatta pályafutását. A 18 éves
játékosnak az ifjúsági első osztályban 4. helyen álló csapatba az őszi szezon
végére sikerült beverekednie magát. Szintén a Ferencvárosban futballozik
egykori játékosunk,Gyürki Gergő is, aki a Fradi ifjúsági csapatának meghatározó
játékosa. Legutóbb a Videoton elleni rangadót (1-1) mindketten végigjátszották.
A Lelátó a továbbiakban is tervezi egykori játékosaink pályafutásának
nyomonkövetését.

A sátor középső - két pálya közötti - kijárata le van zárva, csak vészhelyzet
esetén használható. Kérjük, ne használják! Valamint az egyesület továbbra is
kéri a szülőket, hogy a sátorba az edzések alatt ne menjenek be. Ezalól
természetesen kivételt képez téli tornasorozatunk, az UFC Cup. A torna
mérkőzésein a szülők és érdeklődők a bejárat felőli oldalról, valamint a túloldalról
tekinhetik meg a mérkőzéseket, a két pálya közötti terület a játékosoké, edzőké
és játékvezetőké. Köszönjük!

Gyere az UFC-be focizni!
Korosztályos csapataink:
U7 - 2005/2006-ban születettek
Edzö: Szeltner Norbert 06(20)918-23-18

U9 - 2003/2004-ben születettek
Edzö: Huczik Norbert 06(20)211-14-24

U11 - 2001/2002-ben születettek
Edzö: Dévényi Dusán 06(20)241-26-65

U13 - 1999/2000-ben születettek
Edzö: Markóczy Csaba 06(70)548-89-85

U15 - 1997/1998-ban születettek
Edzö: Harmati Balázs 06(30)507-65-28

U17 - 1995/1996-ban születettek
Edzö: Egyházy Gergely 06(20)950-99-38

Szabadidösport csapataink:
Lurkó - 2002-2005 között születettek
Edzö: Huczik Norbert 06(20)211-14-24

Kölyök - 2000-2001 között születettek
Edzö: Kajli Gábor 06(70)618-21-04

Junior - 1999 elött születettek
Edzö: Huczik Norbert 06(20)211-14-24

Jelentkezni a csapatok edzöinél lehet!

