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Előszó
Kedves Szülők!
Idén szeptembertől kezdve havonta tervezzük
megjelentetni az UFC életébe betekintést
nyújtó magazinunkat, a Lelátót. Szeretnénk,
ha elektronikus újságunkon keresztül
“családunk” minden egyes tagja időről időre
tájékoztatást kapna a klubunkban történt
eseményekről.
Bízunk benne, hogy
kezdeményezésünk elnyeri tetszésüket, így a
jövőben rendszeresen és örömmel olvassák
majd kiadványunkat.

Ami az elmúlt hónapban történt

Idén télen indul az UFC Cup

Markóczy Csaba
klub igazgató

Szeltner Norbert
elnök

Teremtorna sorozat 6 korosztályban
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Focitábor a Balatonon
2011. június 13-19. között immár
tizenegyedik alkalommal szerveztük
meg focitáborunkat Balatonfenyvesen.
Bár az első két nap még belelógott a
tanításba, mégis minden eddiginél
több gyerek jelentkezett a táborba. A
résztvevők négy korcsoportra bontva
két-két edző felügyelete mellett vettek
részt a programokon, melyek egész
nap lekötötték őkét. Az időjárás végig
kedvezett nekünk, így minden nap
tudtunk fürdeni a Balatonban.

Az igazság az, hogy május vége felé már mi edzők is nagyon várjuk „a tábort”, mert
nemcsak a gyerekek, hanem mi is mindig nagy örömmel megyünk le a tanév
végén a „Balcsira”. A nyár kezdete, a Balaton parti hangulat, és a gyerekek
önfeledt játéka teljesen egyedi hangulatot ad ennek az egy hétnek. A II. kerületi
Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő létesítmény évről évre
ideális helyszíne focitáborunknak. A gyerekeket tizenkét hatágyas és két tízágyas
szobában szállásoljuk el, melyekhez saját vízesblokk is tartozik. A tábor
közvetlenül a Balaton mellett helyezkedik el, így saját kiépített stranddal
rendelkezik. A nagy füves terület és a rekortán borítású kispálya biztosítja a helyet
a focizáshoz. Szokás szerint a tábort idén is a pontverseny tette izgalmassá, a
csoportok bajnokai kupát nyertek, és minden gyerek emlékérmet, valamint egy kis
meglepetést kapott. A focis programok (technikai versenyek, bajnokságok) mellett
idén is volt bátorság próba, Ki-mit-tud, majd az utolsó este tábortűz is.
Jövő nyáron ismét megyünk!

Fotóalbum
További képek megtekinthetők a
weboldalunk galéria menüpontjában!
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Napközis Sporttábor
Kilenc turnus rekord létszámokkal! Volt olyan hét, amikor 70 gyerek volt a
táborunkban. Minket, edzőket is meglepett egy-egy váratlanul nagy létszám,
de persze nem bántuk, hogy a szabadságról be kellett jönni „dolgozni”. A
napközis foci táborunk jellemzője, hogy a nagyobb korosztályokon kívül, az
óvodások is nagyon szívesen jönnek ide, valamint idén nyáron is sok gyerek
volt, aki több hetet is vállalt.

Napközis táborunknak a Kolozsvári Tamás utcai Sporttelepünk adott otthont
immár sokadik éve. A nélkülözhetetlen foci programokat színesítettük stranddal,
kirándulással, tenisszel, játszótérrel és mini-golf bajnoksággal is. A Kolosy téren
lévő Főzeléksarok csapata idén is kitűnő ellátást biztosított részünkre, a
háromfogásos menütől a gyerekek és az edzők is jóllaktak. Az időre
összességében itt sem panaszkodhattunk, mert csak egy pár esős napunk volt,
amikor az Újlaki iskola tornatermébe kellett „behúzódnunk”. A turnusok végén
minden gyerek emlékérmet kapot.

Természetesen jövő nyáron is lesz napközis Focitáborunk!

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Nehezen indult az év klubunk legnagyobb csapatának háza táján. Az
előző évi egy évvel nagyobbak közötti szereplés kissé megtépázta a tavaly,
amúgy is rengeteg újoncot avató csapatot. A szezon végén sokan iskolai és
egyéb elfoglaltságok miatt visszavonultak a labdarúgástól. Volt, aki Kanadában
folytatta tanulmányait (onnan ugye nem lehet minden edzésen megjelenni),
illetve voltak az utolsó utáni pillanatban más klubba igazoló játékosok is. Ám az
itt maradó 11 játékos mellé sikerült öt olyan játékost szerezni, akik rég óta
futballoznak és tehetségükkel, rutinjukkal előre mozdították csapatunk játékát. A
Kolozsvári Tamás utcában rendezett augusztusi edzőtábor, remek hangulatban
és óriási hőségben zajlott. A srácok remek mentalitással, sokszor összeszorított
fogakkal vették a kemény erőpróbát. Öt nap alatt kilenc (!) edzést csináltak
becsülettel végig. Az edzőtábor fáradalmait azonban nem tudták hosszasan
kipihenni, ugyanis rögtön edzőmérkőzések és a szezonban várható heti rutin
következett. Az edzőmérkőzések során az országos bajnokságban edződő
csapatok ellen próbáltuk csiszolni a játékunkat. Ekkor már látszott, hogy
egyénileg kevesebb, de csapatként még elég sok tennivaló lesz a csapatunk
háza táján. Az edzések beindultával szerencsére újabb játékosok csatlakoztak a
kerethez úgy, mint próbajátékosok. A hat próbálkozó közül reméljük lesz olyan,
aki be tud illeszkedni csapatunk életébe és felveszi azt a ritmust, ami
mostanában az edzésekre jellemző. Szerencsére a kezdeti eredményben még
nem látható bajnoki rajt nem szegte a srácok kedvét és törtetlen lelkesedéssel,
minden edzésen majdnem maximum létszámmal próbáljuk finomítani azokat a
dolgokat, amelyek még szükségesek a nagyobb sikerélmény eléréséhez. A
védelem és a védekezés összerakása lesz a legnagyobb és talán
leghosszadalmasabb feladat ami csapatunkra vár. Csapatunk legbővebb
csapatrésze a középpálya, ahol jó pár labdaügyes játékos található. A lényeg
azonban az, hogy a csapat játékosai egyre erősebb közösséget alkotnak és
egymást erősítve küzdenek azért, hogy nem csak az edzéseken, de a
meccseken is bebizonyíthassák, milyen ügyes játékosok is ők!
Érkezett játékosok:
Jáky Dániel
(Kelen SC)
Nemcsák Balázs
(Budaörsi SC)
Jobbágy Dömötör,
Jámbor Ákos és
Fáth Olivér
(Szent István SE)
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1997/1998-ban születettek
A korosztály az edzéseit augusztus utolsó hetében kezdte. A nyári időszakban
több meghatározó, 5-6 éve a csapatban játszó, az UFC- ben nevelkedett játékos
is eligazolt, akiknek ezúton is további eredményes, sikeres és örömteli
sportolást kívánunk! A szezon előtt kapitányt választátott a csapat. A játékosok
és az edző szavazatai alapján, az edzésekről alig-alig hiányzó, a mérkőzéseken
mindig kulcsfontosságú játékos, Kölcze Balázs viselheti a 2011/2012
szezonban a kapitányi karszalagot.
Az ősz eleji edzéseken az elsődleges képzési célokat a labda biztonság, a
gyorsaság növelése (a lépésfrekvencia növelése, és a játék gyorsítása), a
fejjáték erősítése jelentette. Augusztus utolsó napjaiban két edzőmérkőzést
játszott a csapat és igyekezett felvenni a már egy hónapja edző BVSC, és Tabán
csapatainak játékritmusát. Mindkét mérkőzés hasznos volt, és sikerült vele
összerázni a társaságot. A szezon első félévére, több belső verseny is elindult,
edzésre járás, gólkirályi cím (kanadai táblázat alapján), a szezon játékosa cím
(legtöbb meccs embere) kerültek kihirdetésre a korosztálynál.

Ahogyan az elmúlt években, idén is a BLSZ korosztályos bajnokság 1.
csoportjában szerepel a csapat. Az első fordulót a KISE elleni idegenbeli
mérkőzést még halasztani kellett, de a második fordulóban a Szent Pál
Akadémia csapatát fogadta az U15 ös korosztály. A mérkőzést megelőző
pénteki edzésen megsérült Farkasch Jancsit, Jaszenovits Bálint helyettesítette
a kapuban, aki labda biztosan, jó teljesítményt nyújtva védte a cspat kapuját.
Szoros, izgalmas mérkőzésen, az eredményes, jó játékához, mindenki sokat
tett hozzá, kiemelkedően jól játszott Czenthe István, Kölcze Balázs, és Bálint
Bertalan. A mérkőzés legjobbja a meccs embere címet: Czenthe István kapta.
Gratulálunk neki!
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1999/2000-ben születettek
A júniusi balatoni táborral
kapcsolatban, az elején féltünk a
pünkösdi időpont miatt, de a
szülőknek is köszönhetően, (akik
elnézték a gyerekek iskolai
mulasztását) a csapatunkból 22
játékossal indulhattunk neki a
tábornak. A magas létszámunk
miatt most először egy külön
házunk volt. Az edzők egyöntetű
véleménye volt, hogy ez volt az
eddig legjobban sikerült táborunk.
Remek időnk volt, komoly sérülés
nem volt, senki sem sírta haza
magát, minden program megvalósult. A bátorságpróba pedig a gyerekek előzetes
szájaskodása miatt volt egyéni, de nem kötelező feladat. Bár végül mindenki
megpróbálta megkeresni a „rettegés házában” a hullát és a gyilkost, de ez nem
mindenkinek sikerült.

Az augusztusi edzőtáborban kifogtuk a
hőségrekordot, de megoldottuk. A kora
délelőtti és a délutáni edzés között sok
elméleti foglalkozást tartottunk, ami ránk
is fért. Új felállás (már 10+1 gyerek lesz a
pályán), új szabályok (les), volt mit
tanulni. Lábteniszeztünk és teniszeztünk
is. Egyébként a gyerekek meglepően
élvezték a tenisz bajnokságot, amit ezért
kétszer is megrendeztünk, nagyon jó
hangulatban. Strandoltunk a Komjádiban
és a „Szigeten” is, ahol a srácok
összemérték magukat egy serdülő
vízilabda csapattal.
Kilóban nagyon
kikaptunk, kis medencés vízilabdában
döntetlen, szövegben viszont mi
nyertünk.

Szeptember elején elkezdtük az
edzéseket a szokásos menetrend
szerint. Sajnos négy gyerek elment a
csapattól. Hárman külföldre mentek
(Simon Bálint és Dani, Róna Iván),
egy kölcsönjátékos visszatért a
csapatába (Olivér). Nagy örömmel
fogadtuk a visszatérő Schvéger
Barnit, így a csapatunk teljes
létszáma 29 fő lett. A bajnokság
körülményeit ismét változtatták, az
U13 korosztály ¾ pályán játszik még
5 méteres kapura, teljes (10+1)
létszámmal. Jó hír, hogy az U12
korosztálynak is lesznek még NUPI
tornák, így még több gyereket tudunk
rendszeresen játéklehetőséghez
juttatni.
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2001/2002-ben születettek
Apróbb nehézségekkel ugyan, de
megkezdődött az új évad, amely
reményeink szerint legalább olyan
hasznos lesz, mint a tavalyi! Az
idényt immár hagyományosan
napközis edzőtáborral nyitottuk,
ahol 2-3 hiányzótól eltekintve
mindenki megjelent a csapatból, sőt
új játékost is köszönthettünk. Az
edzésmunkát egész héten
megnehezítő hőség ellenére
nagyon jól dolgoztak a srácok,
kifejezetten dicséretes volt az
edzéseken nyújtott teljesítmény, és
ami legalább ilyen fontos, nagyon jó
volt egész héten a hangulat. A tábor
ideje alatt tudtuk meg, hogy az
eddigiekhez képest más lesz a
mérkőzéseken a pályán tartózkodók
létszáma, ráadásul immár a lesre is
figyelni kell. A tábort
edzőmérkőzéssel zártuk, a III.
Kerülettel játszottunk remek
meccseket.

Az iskolakezdés mondhatni, szokás szerint nem volt jótékony hatással az
edzésmunkára. Bár idén megvalósult régi tervünk heti 2-2 edzés bontva van, így a
kisebb létszámokkal jobban lehet dolgozni -, az edzőtábort követő két hétben
messze volt az elvárttól az edzéseken nyújtott teljesítmény (és ami szomorúbb,
sokszor a hozzáállás is). Ennek ellenére Nyergesújfalun dicséretesen szerepelt
mind a két korosztály. A 2002-es korosztály sokszor úgy játszott félpályán, mintha
nem ez lett volna az első tornája ezen a pályaméreten. A 2001-esek pedig a
döcögősebb kezdés után nagyon jó meccseket játszottak. Mindkét nap tanúi
lehettünk kifejezetten jó egyéni teljesítményeknek, jó volt látni néhány játékos
mennyit fejlődött az elmúlt évben. Ráadásul a tornák tanulságait levonva az
edzésmunka is javult a következő hetekben, reméljük, hogy ez a folyamat nem áll
meg, és ezáltal hosszútávon még többet profitálunk a nyergesi kirándulásból!
A csoportbontásnak és a dicséretes edzésre járásnak köszönhetően
szeptemberben már optimális az edzéslétszám, hiszen 18-20 játékossal a két
edző megfelelő munkát tud végezni, de a pénteki közös edzések is hasznosnak
bizonyulnak a sok játékkal és a technikai feladatokkal. Fontos, hogy az esetleges
rosszabb idő esetén is ilyen maradjon az edzéslátogatottság, mert ez a fejlődés
egyik záloga!
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2003/2004-ben születettek
Edzőtábor
2011. augusztusában másodszor került sor a 2003/2004-es korosztály nyár végi
edzőtáborára. A tábor ideje alatt végig 35-36 ◦C-ot mutatott a hőmérő, ami azonban
a gyerekeket cseppet zavarta, ők ugyanolyan lelkesek voltak az első perctől az
utolsóig. A nagy melegre való tekintettel kétszer is ellátogattunk a strandra és
igyekeztünk minden programot az árnyékban megszervezni. Így kerülhetett sor a
gombfocimérkőzésekre, homokvárépítő-viadalra, illetve a gyerekek körében
legnagyobb sikert arató minigolf világbajnokságra. A közösségépítés
szempontjából is fontos tábor sokáig emlékezetes marad mind a gyerekek, mind az
edzők számára.
Edzések
Az edzőtábor utáni héten azonnal elkezdődtek a 2011/12-es szezon edzései.
Korosztályunk foglalkozásait 30 gyerek látogatja, akik két csoportban gyakorolnak.
Gergő bácsi vezeti a Skorpiók foglalkozásait, míg Norbi bácsi a Tigrisek edzéseit
tartja. A szeptemberi foglalkozásokon a legnagyobb hangsúly a belsős átadások,
illetve az átvételek és levételek gyakorlásán van. A korábbi évekhez képest újítás,
hogy mind a Tigriseknél, mind a Skorpióknál bevezetésre került egy pontverseny,
melyben az edzésvégi technikai versenyeken ügyesen szereplők szerezhetnek
pontokat, a végső győztest pedig a szezon végén hirdetjük ki.

Tornák
Szeptember második hétvégéjén került sor a 2011/12-es szezon első tornájára
Nyergesújfalun, melyen részt vehetett a 2003-as és a 2004-es csapat is. Az egész
napos tornákon közel 20 gyerek számára biztosítottunk lehetőséget a játékra. A
tornával kapcsolatosan a legfontosabb, hogy az összes megjelent gyerek közel
ugyanannyi időt töltött a pályán. A gyerekek számára nagy élmény volt, hogy olyan
együttesek utánpótláscsapataival játszhattak, mint az FTC, Győri ETO, Tatabánya,
Dorog, Vác. Nem sokáig maradunk tornák nélkül, hiszen nem sokára kezdődik a
BOZSIK program, melynek keretein belül szeretnénk az összes igazolt 2003-ban
és 2004-ben született gyerek számára játéklehetőséget biztosítani.
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2005/2006-ban születettek
A tavaszi kiválasztó edzések után szeptembertől már csak a legelhivatottabb,
leglelkesebb ifjú labdarúgó palántákkal folytattuk az edzéseket heti két
alkalommal. Elkezdődött számukra egy új, remélhetőleg meghatározó élményt
jelentő lehetőség: az egyesületi szinten történő focizás. A most még szűk keretet a
következő két évben tervezzük folyamatosan feltölteni a többi korosztályos
csapatainkhoz hasonlóan. Már most két edző foglalkozik a gyerekekkel, bár erre
csak a létszám emelkedésével a későbbiekben lesz majd nagy szükség.
Az első néhány edzés jó hangulatban telt, ami máris összekovácsolta a csapatot. A
sok játékos, vidám gyakorlatot szívesen véhezték a srácok, csak a figyelemmel
volt néha egy kis probléma, ami ebben az életkorban természetes. A gyerekek
nagy izgalommal fogadták a mezrendeléssel együttjáró ruhapróbát és már alig
várták, hogy igazi UFC-s mezben focizhassanak. Erre szeptember végén meg is
volt a lehetőségük, ugyanis ekkor került megrendezésre az idei első Bozsik
Gyermeklabdarúgó Torna. Az új játékszabályok értelmében három fős csapatok
mérkőznek meg egymással 2x1 méteres kapukra úgy, ahogy azt az edzéseken is
gyakoroltuk. Az eseményen két csapattal indultunk és öszesen 4-4 meccset
játszottunk a Budatétény, az Újbuda TC és a Tabán csapatai ellen. Voltak akik az
elején kicsit megijedtek - ami természetes ebben a korban -, de az egymás ellen
vívott záró mérkőzésen már ők is felszabadultan futballoztak. Edzői szemmel
külön örömteli tény, hogy az edzésen gyakorolt feladatokból is visszaköszönt pár. A
legfontosabb, hogy a gyerekek és a szülők egyaránt megértsék a gyermekfoci
lényegét: ebben a korban nem az eredmény számít! Arról pedig, hogy minden
gyerek jól érezze magát és pozitív élménynek élje meg a játékot, csak mi felnőttek
tehetünk, ez a mi felelősségünk!
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Junior csapat
2008 tavaszán nagy népszerűségnek örvendett az UFC előkészítő csapata,
melynek edzéseit azok a gyerekek látogathatták, akik a focit hobbi szinten szerették
volna űzni. Az edzéseket több, mint 30 gyerek látogatta. Azért, hogy az egyesület
még több gyerek számára nyújthasson sportolási lehetőséget, az előkészítő
csoportból megalakult a KÖLYÖK és a JUNIOR csapat. A KÖLYÖK csapat
foglalkozásait az általános iskola alsó tagozatosai, míg a felső tagozatosai a
JUNIOR csapat foglalkozásit látogathatták és látogathatják a mai napig is. Ezen
országszerte is egyedülálló csapatok azóta is nagy sikerrel működnek. Ezt
bizonyítja az is, hogy már rendszeresen játszik barátságos mérkőzéseket és az
előző idényben már a külföldi iskolák által szervezett tornára is meghívást kapott.
Ki lehet a JUNIOR csapat tagja?
Mindenki, aki…
- 1995 és 2000 között született
szeret sportolni
szeretné megtanulni a labdarúgás alapjait
szeretné fejleszteni focitudását
szeretne egy jó közösséghez tartozni
Az edzésekről és a mérkőzésekről…
Minden edzés jó hangulatban telik és a játékosság dominál. Aki rendszeresen
látogatja az edzéseket, az barátságos mérkőzéseken és tornákon is képviselheti az
UFC-t.
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Kölyök csapat
2006 őszén négy gyerekkel indult útjára a II. Kerület UFC által kitalált
kezdeményezés, az Előkészítő csapat. Az edzések a Kolozsvári Tamás utca
salakpályáján zajlottak heti három alkalommal. Az elmúlt években a négy
gyerekből közel száz, a salakpályából műfüves, az Előkészítő csapatból
Kölyök és Junior csapat lett.
Egyesületünk idén ősszel a folyamatos emelkedő létszám miatt egy újabb
csapattal bővült. Megalakult a Lurkó csapat, ahol a fiatalabb Kölyök
csapatban játszó és az újonnan érkező elsős gyerekek fejlődhetnek a
továbbiakban. Így a jövőben a Kölyökben Gábor bácsinál a 2000-ben és
2001-ben született gyerekek edzenek.

Remekül kezdődött az ősz számunkra, hiszen az időjárás kegyes volt
hozzánk és a létszámunkon sem esett csorba, mert közel harminc gyerek
kezdte meg az edzéseket szeptemberben. Ők is ugyanúgy teljes jogú tagjai
az UFC-nek, mint bármelyik korosztályos csapat játékosai. Azok a
gyerekek, akik kiemelkedőnek bizonyulnak a Kölyök csapatban, ahogy
eddig is, remek eséllyel kerülhetnek be a 2000-es, vagy 2001-es csapatba,
követve Barna Botondot, aki mostantól a Dusán bácsi és Vidéki Gábor bácsi
edzésein fejlődhet tovább.

CSAPATAINK

Lurkó csapat
Névjegy:
Csapatnév: LURKÓ
Alakulás ideje: 2011. szeptember
Korosztály: 2002-2005 között születettek
Heti edzésszám: 3
Csapatlétszám: 25 fő
Versenyek: Barátságos mérkőzések
Edző: Huczik Norbert
A LURKÓ csapatról
2011. szeptemberében a nagy érdeklődésre való tekintettel az UFC LURKÓ néven
új csapatot indított. Csapatunk alig három hete működik, azonban az edzéseket
már több, mint 20-an látogatják. Ebből is látszik, hogy milyen népszerű sportág a
labdarúgás a II. kerületben. A LURKÓ csapat kapuja minden olyan gyermek előtt
nyitva áll, akik szeretnek focizni és szeretnének új barátokra szert tenni. Házi
versenyeink közé tartozik az edzéslátogatottsági verseny, melyben minden hónap
végén eredményt hirdetünk, illetve egész szezonban zajlik a pontszerző
versenyünk, melyben az edzéseken szervezett technikai versenyeken lehet szert
tenni a pontokra.

10+1 kérdés Bak Bencének, a Lurkó csapat játékosának
1. Születési ideje: 2003
2. Iskola: Törökvész
3. Mezszám: 10-es
4. UFC tag: 2011 óta
5. Kedvenc posztja: csatár és kapus
6. Kedvenc csapata: Barcelona

7. Kedvenc játékosa: Lionel Messi
8. Kedvenc étele: spagetti
9. Kedvenc itala: forró csoki
10. Kedvenc edzésgyakorlata: játék
10+1: Hobbi: nintendó

HÍREK

UFC Hírek
Pálfy Áron személyében szeptembertől új edzővel bővült szakmai csapatunk. A
fiatal kolléga két éve foglalkozik gyerekekkel és egyetemi tanulányainak
befejezése után is szeretné edzői pályafutását folytatni. Jelenleg az U7-es
csapatnál másodedzőként, valamint óvodás és iskolás focisuli csoportokban
vezetőedzőként dolgozik.
Edzői stábunkról új csoportkép készült:

A Baár-Madas Református Iskola is csatlakozott Focisuli programunkhoz, így a
jelen tanévtől kezdve már ebben a II. kerületi intézményben is biztosított a
rendszeres focizási lehetőség az alsó-tagozatos diákok részére.

Huczik Norbert, Dévényi Dusán, Egyházy Gergely, Markóczy Csaba, Szeltner Norbert, Vidéki
Gábor, Harmati Balázs, Kajli Gábor, Pálfy Áron

Magas létszámmal kezdték meg az őszi edzéseket a Lurkó, a Kölyök és a Junior
csapataink. Az eddigi szakmai munka színvonalának megtartása érdekében
egyesületünk ezen csapataink edzői mellé tanuló-edzőket szerződtetett az idei
szezonra. Ennek köszönhetően optimálisnak mondhatjuk az egy edzőre jutó
gyerekek számát!
A Baár-Madas Református Iskola csatlakozott Focisuli programunkhoz, így ettől a
tanévtől kezdve ezen oktatási intézmény alsó-tagozatos diákjai részére is
rendszeres focizási lehetőséget nyújt az UFC.
AZ UFC honlapja új tartalommal bővült. A galéria menüpontból egy fényképtárba
lehet már jutni, ahová a csapatok edzői folyamatosan tölthetik fel fényképeiket.
Nagy siker a „3. generációs” UFC póló. A nemzeti színekkel is díszített, jó
minőségű pamut póló nagyon népszerű nemcsak a gyerekek, hanem a szülők
körében is. Örülünk neki!
Hamarosan megnyílik az „UFC Shop”, amiben a gyerekek körében népszerű,
UFC-s ajándéktárgyakat lehet majd vásárolni.

TÁMOGASSA
A II. KERÜLET UFC-t!!!
II. KERÜLET
94
UFC

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

FOCITORNA

Idén télen indul az UFC Cup
2011. novemberétől 12 hétvégén
keresztül 6 korosztályban összesen 30
csapat részvételével zajlik majd a
Kolozsvári Tamás utcai Sporttelep
sátorral fedett műfüves kispályáin
egyesületünk téli gyermeklabdarúgó
tornája, az UFC Cup.

UFC

11-2012
20

CUP

Az UFC részéről Kajli Gábor edző lett a rendezvény felelőse, így őt kérdeztük a
tornával kapcsolatos fontosabb paraméterekről.
Hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen nagyszabású tornát rendezzetek?
Az egyesület már régóta foglalkozik a gondolattal, hogy végre belevágjon a saját
maga által koordinált tornasorozatba. Mindenképpen szerettünk volna valami
nagyot alkotni, hiszen úgy éreztük, hogy felnőttünk a feladathoz. Szeretjük a
pályánkat, büszkék vagyunk rá és azt akartuk, hogy a gyerekeink minél több időt
tölthessenek itt, valamint azt, hogy más általunk ismert csapatok is élvezhessék a
sportcentrum, nyújtotta lehetőségeket.
Mit érdemes tudni a tornáról?
Rengeteg jól és kevésbé jól szervezett tornán vettünk részt a csapatainkkal. Úgy
gondoltuk összegyúrjuk a tapasztalatokat és megalkotjuk belőle az UFC Cup-ot.
Ötcsapatos csoportok mérik össze tudásukat, négy alkalommal, minden téli
hónapban egyszer, kézilabdapálya méretű területen, 5+1-es játékrendszerben.
Sajátossága a tornának, hogy nincs eredményhirdetés, ahol összegezve a
pontokat díjazzuk a első helyezetteket, hanem a tornasorozat végén minden
csapat minden játékosa egyendíjazásban részesül. Nincs tét, nincs
teljesítménykényszer, nincs vesztes, tehát egy felszabadult, önfeledt, sportszerű,
örömfocit várunk a rendezvénytől
Melyik korosztályok vesznek részt az rendezvénysorozaton?
A tornán 7-12 éves gyerekek csapatai mérkőznek meg egymással. Azért
választottuk ezeket a korosztályokat, mert az ő fejlődésükhöz még ideális terep a
kispálya, illetve ebben a korban tanulják a legtöbbet erről a sportról. Mi azt
szeretnénk, hogy ez a tanulás a lehető legkellemesebb és leghatékonyabb legyen
a számukra.
Mitől lehet sikeres egy ilyen rendezvény?
Minden résztvevő sikerélménnyel gazdagodik és bízunk abban, hogy a hangulattal
sem lesz gond. Egyesületünk nagy gondot fordít, a szakmai munka mellett, a
sportszerű viselkedésre (a pályán belül és azon kívül is). Bízunk abban, hogy sok
embernek szimpatikus lesz az ittas szurkolóktól, bírói fenyegetésektől, síró
gyerekektől mentes környezet. Szeretnénk egy olyan tornát szervezni ahova a
játékosok, szülők, edzők szívesen jönnek és nem csak azért mert győzött a
csapatuk.

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!

