LELÁTÓ
www.keruletufc.hu

A II. Kerület UFC információs magazinja

2018/VI.

71. szám

Vidám
szezonkezdés

Tartalom
2018. augusztus - szeptember
A hónap játékosai.
A játékosok egyre
magabiztosabbak.
Öröm volt látni őket.
Nagy változás következett be.
Sok új arc a csapatban.
Külön tornákon szerepel a két
korosztály.
Gyarapodtunk a nyáron.
Képes beszámolónk.
Igazán sok játéklehetőséghez
juthatnak a fiatalok.

A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez illeszkedve a
mé r k őz é se k , t or n á k e r e dmé n ye i
korosztályonként eltérően jelennek meg.
Kisebb korban számszerű eredmények
nélkül számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről, bajnokságban
szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)
már megjelennek a számszerű
e r e d m é n ye k i s . A h ó n a p k é p e :
Történelmi pillanat! Klubunk egyik
testvérpárja, Padányi Bendi és Domi
életükben először egyszerre lehettek
pályán bajnoki mérkőzésen. Sőt, a 2000ben született Domi gólpasszt adott öt
évvel idősebb bátyjának a BLSZ IV-es
mérkőzésünkön.

A hónap játékosai - Szeptember

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Augusztus:
A hónap első hetében a felnőtt csapathoz bekapcsolódva kezdtük a felkészülést.
Igazán a létszám az augusztus 6-i héttől kezdett jól alakulni, az átlag létszám 15 fő
volt. Ez a hónap végéig gyakorlatilag minden alkalommal össze is jött.
Két edzőmérkőzést kötöttünk le, először az Iváncsa U19-es csapata ellen
mérkőztünk meg, ahol 4 felnőtt kerettag segítségével magabiztos győzelmet
értünk el, jó játékkal (15-0).
Második edzőmérkőzésünket a Budakalász U19-es korosztálya ellen játszottuk.
Nagy pozitívum, hogy a felnőtt csapatból összesen 1 játékos segítségével is
magabiztos győzelmet arattunk (6-2).
Ezt követően a Siófok kérésére az 1. forduló mérkőzését elhalasztottuk, így egy
héttel több időnk maradt felkészülni, időrendben az első bajnoki mérkőzésre,
amelyet a Komárom csapatával vívtunk.
Bilisics Milán, Gregor András, Kovács André, Gereben Pál és Márton Sándor Áron
érkezett hozzánk, visszatért Ruben, Szabó Kristóf, Ullrich Zsigmond, Ormosy
Matyi.

Győzelem után

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Szeptember:
Létszámunk az augusztusi statisztikát meghaladta, átlagosan a keddi és
csütörtöki edzést 16-20 fővel tudtuk végezni.
Ez a hónap nagyrészt arról szólt, hogy a bajnoki mérkőzéseken mindenki
lehetőséghez jusson, és kezdjen kialakulni a csapatjáték, és a felállás is. 4-2-3-1es játékrendszerben kezdtünk a mérkőzéseken.
Ebben a hónapban összesen 5 bajnoki mérkőzést játszottunk (Komárom,
Biatorbágy, Dorog, Airnergy, Grund).
Összességében azt lehet mondani, hogy a játékosok egyre magabiztosabbak, de
a helyzetkihasználásban, illetve a védekezés megszervezésében, még sokat kell
dolgozni a stabil teljesítményért.
Legnagyobb sikerünket a tavalyi bajnok, Dorog 4-2-es hazai legyőzésével értük
el.

Bemelegítés a Dorog elleni mérkőzés előtt

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Július második felében találkozott először az immáron U15-U16-os korcsoportba
lépő csapat. Azt már az előző idény végén tudták a gyerekek (bocsánat,
játékosok!), hogy Vidéki Gábor(Bá) távozik a csapat éléről és máshol folytatja
eddigi remek munkáját. Ekképp új edzői stábbal (Roller Dániel, Grőb Ákos)
kezdődött a felkészülés, annak is a ráhangolás része, persze némi ismerkedéssel
egybekötve.
A gyerekeknek nyílván egyszerűbb egy-két edzőnevet megtanulni, mint
Ákosbának, aki a nevek, becenevek bábeli zűrzavarából próbált a napok, hetek
leforgása alatt valahogy kijönni.
Az első időszakban, ami még az oly szeszélyes nyarunknak az igazi forró része
volt, a létszámunk 20 fő alatt mozgott, nyílván még volt vonzó program bőven a
srácoknak. De az edzőtáborig heti négy edzéssel készültünk a megjelentekkel.
Volt benne erőnléti és labdás rész, mondhatni fokozatosan, de az érdemi rész
igazából vidéken kezdődött.
Hirose Toma szüleivel Amerikába költözik, így ő távozott a csapattól, elbúcsúzott
társaitól némi elemózsia kíséretében.
Augusztus derekán útra kelt a csapat, és ellátogatott Somogy megyébe, a Marcali
járásban található nem sokkal ezer feletti állandó lakossal bíró községbe, a
Balaton déli partján (annak is nyugat felé majdnem legvégén) fekvő
Balatonberénybe.

Lefújás után

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Remek ifjúsági tábor várt minket, mely egykoron nyüzsgő helyi tanintézmény
lehetett, a vasútállomásról gyalogosan éppen kényelmesen megközelíthető
távolságban. Tágas udvar sportpályával, kinti tetővel ellátott étkező, nagy füves
terület.

Kézfogás
A stábbal tartott (mit tartott, ő volt az első) Csaba bácsi is, aki mindent próbált
egyengetni a srácoknak, hogy a munka zavartalan legyen, meg jól is érezzük
magunkat, hiszen csak a magyar tenger partján töltünk el pár napot, no..
Edzés után jól is esett a sötétedésbe torkolló fürdőzés, önfeledt teqball a parton,
vagy éppen rögtönzött röplabda gála. De az egyszerű strandfoci, hagyományos
homokos talajon is kikapcsolódásnak hatott. Fent a táborban az edzések közötti
szünetben Csaba bácsi által létrehozott és vezényelt asztalitenisz és lábtenisz
párbajok - páros párbajok zajlottak, komoly sorsolással (sorsolási bizottsággal
kérem!), és presztízscsatákkal, a végén pedig ünnepélyes keretek között lett
ismertetve a végeredmény.

Gólöröm

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Utolsó nap este felé edzőmérkőzést is játszottunk a helyi, a víztől egy nagyobb
kőhajtásra lévő igazi falusi, korláttal, és egyszerű köztéri padokkal körülvett,
hosszú, viszont keskeny pályáján.
A helyi U19-es csapat a megyéből verbuvált (ergo, csak sokkal távolabbi falukból
jöttek) fiataljai ellen. Itt mivel a felnőtt korú játékosokkal szemben 14 vagy még
éppen annyi se éves játékosok is szóhoz jutottak nálunk, így az egygólos vereség
nem kudarc, meg aki látta a mérkőzést, elmondhatja, hogy a sportágat, annak
megannyi szépségével együtt mi űztük. Ők is elismerően nyilatkoztak fiainkról,
azoknak játékbeli műveltségükről. Azután pénteken irány haza, talán mondhatni
megérte kicsit kimozdulni, edzettünk és még jól is éreztük magunkat.

Krisztián

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Augusztus végére, de inkább szeptember elejére sokkal jobb lett az
edzéslátogatottság is, nemegyszer gyakorlunk harminc feletti létszámmal, majd
kezdődik a bajnokság.
U15-ös együttesünk az MLSZ U15 Közép B csoportjában szerepel. Egyelőre öt
vereséggel nyitottunk, de állandó keretünk 12 fő mezőnyjátékosból áll (ami
nyilvánvalóan nem bő) M. Máté és Ny. Valter is sérült sajnos egy ideje. Ebben a
ligában most ennyire elég, de lelkesek, próbáljuk megtenni a magunktól telhetőt,
változtatunk, keverjük a kártyákat, és várjuk a gólokat, sikereket. Bizakodóak
vagyunk, mert nagyon egységes kis brigád, akik éhesek a sikerre. Öröm volt látni
őket, ahogy a komáromi vereség után együtt közlekedtek a városban, nem
mesterkélt összetartás volt, hanem természetes kötelék, és a legnagyobb kincs
egy csapat háza táján a jó közösség, ez az alapja mindennek. Aztán édesebb
lesz, amikor elkapjuk a fonalat, nincs más dolgunk, "csak" dolgozni rajta…

Vagányok

Dorog - II. Kerület UFC 8-0
II. Kerület UFC - RKSK 1-6
Komárom - II. Kerület UFC 4-1
Dunaharaszti - II. Kerület UFC 6-0
II. Kerület UFC - Csepel 2-5

Támadás

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
U17-es együttesünkben lévő U16-os játékosaink már nagyobb kerettel, merítési
lehetőséggel rendelkeznek. MLSZ Közép C U17 es ligában vitézkednek, egy
évvel idősebb csapatok ellen.
Egység van védekezésben, próbálunk gyorsan előrejutni, a labdajáratásból
többet szeretnénk idővel, viszont az eredményesség megvan, voltak kifejezetten
bravúrmeccseink.

Párharc

Mérkőzéseinkről (Kasztner)videó készül, amit győzelem esetén nyílván mindenki
szívesen néz vissza. Az első fordulóban rögtön egy elmaradt siófoki fellépéssel
"kezdtünk", de aztán belelendültünk.

Beadás

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Felállási formánkat tekintve 4-2-3-1 es formációban játszunk, de ez csak
alapfelállás a játékosok elhelyezkedését a pályán úgy is a labda határozza meg.
És kapust is bátran merünk cserélni, akár 0-0-ás állásnál, pont egy veszélyes
beívelendő (ha van ilyen szó egyáltalán) szabadrúgás előtt. És jól jöttünk ki
belőle, hiszen Máténk kiütötte és a kontrából konkrétan megnyertük a meccset.
Tehát alapvetően a játékos teszi az edzőt?!

Fejpárbaj
M. Zsombor újonc, nyáron érkezett hozzánk és már a mi együttesünket erősíti,
olyan egyén, akit tényleg majdnem minden poszton be lehet vetni. A legutolsó
meccsen büntetőt harcolt ki és gólpasszt adott. Tehát a távozó meghatározó
játékos helyébe minőséget tudtunk szerezni, ez külön jó dolog.
Nézzük az eddigi eredményeinket:
II. Kerület UFC - Komárom 1-0
Biatorbágy - II. Kerület UFC 2-2
II. Kerület UFC - Dorog FC 0-0
Airnergy - II. Kerület UFC 2-3

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A 2005–2006-os csapatunk életében nagy változás következett be az előző idény
végeztével. A gyerekek immár nem Bozsik- és egyéb tornákon, hanem bajnoki
rendszerben versenyeznek, ráadásul nagy pályán.
Az edzések a korábbiakkal ellentétben már augusztus elején elkezdődtek. A
játékosok (és családok) többsége nagyon jól alkalmazkodott a nyári edzésekhez.
U14-es csapatunk a felkészülés alatt Balatonberényben tartotta élete első
„ottalvós” edzőtáborát.
A keretből 26-an vettek részt a szakmailag és közösségileg is jól sikerült
táborozáson, ahol kiváló minőségű füves pályán, nagyszerű hangulatban és
környezetben készülhettünk.
Balatonberényben a gyermekek ünnepélyes ceremónia keretein belül
megválasztották a csapat kapitányait. Ebben a szezonban Magyar Bulcsú lesz a
karszalag első számú gazdája, helyettesei pedig Geiszter Barna és Pados
Márton lesznek.

A berényi edzőtábor rangadóval zárult
Legfiatalabb bajnoki korosztályunk két bajnokságban indul ebben a szezonban:
egy országosban (MLSZ U14, Közép B-csoport) és egy budapestiben (BLSZ
U14, 4. csoport). A gyerekeknek hamar sikerült alkalmazkodniuk az új
versenyrendszerhez.
A mérkőzéseken általában jól játszottunk, igaz, egyelőre többnyire csak egymásfél félidőn át tudjuk azt a szép futballt játszani, amiben jók vagyunk. Ami az
eredményeket illeti, győzelemből, döntetlenből és vereségből is akadt, de
szerencsére sikerből volt a legtöbb, így gyakran mehettünk haza boldogan.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A hónap sztorija:
Az U14-es korosztályban igen ritkán kell a játékvezetőknek sárga vagy piros lapot
adniuk. Sajnos mi igen hamar, már a negyedik bajnoki meccsünkön átestünk a
tűzkeresztségen.
Kühne Bendegúz ugyanis piros lapot kapott Komáromban, mert tiszteletlenül
beszélt és viselkedett a játékvezetővel, amiért teljesen jogosan kiállították, majd
hosszú időre eltiltották a mérkőzésektől. Viszont Bendi példásan cselekedett a
meccs után, mert a közösségi médiában felkereste a játékvezetőt és elnézést kért
tőle, ami 12 évesen kifejezetten érett és sportszerű magatartásra utal – még akkor
is, ha a meccs hevében vitathatatlanul átlépett egy határt korábban.

A három kapitány:
Pados Marci, Magyar Bulcsú, Geiszter Barna

Pados Marci

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Augusztus hónap legjobb játékosa:
Bélai Balázs

Augusztusi mérkőzésünk:
MLSZ U14, Közép B-csoport
1. forduló
Dorogi FC–II. Kerület UFC 1–3 (0–2)
UFC: Kovács (Solti, 60.) – Bene, Bélai Be., Serafinovics, Makovinyi – Fehér (Kodó
M., 70.), Bélai Ba., Geiszter – Magyar, Csukárdi (Nagy, 70.), Kühne (Krant, 60.)
Gól: Geiszter (26.), Kühne (34.), Bene (51.)
Gólpassz: Csukárdi (26.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek

Életünk első bajnoki meccsén sikerült győznünk
Szeptemberi mérkőzéseink:
BLSZ U14, 4. csoport
1. forduló
Budai FC–II. Kerület UFC 1–1 (1–1)
Szabó (Solti, a szünetben) – Krant, Pados, Kodó B. (Valent, 52.) – Zelenyánszky
(Sohár, a szünetben), Petki (Soós, 52.), Kodó M., Valent (Keleti D., a szünetben) –
Bóday
Gól: Bóday (6.)
Gólpassz: Kodó M. (6.)
4. forduló
Városgazda–II. Kerület UFC 0–2 (0–1)
UFC: Solti (Rahóty, 50.) – Krant, Wittmann, Kodó B. – Kováts (Szentiványi, a
szünetben), Bóday, Kodó M., Sohár (Elek, 55.) – Triz (Sohár, 65.)
Gól: Sohár (21.), Szentiványi (55.)
Gólpassz: Kováts (21.), Kodó B. (55.)
5. forduló
II. Kerület UFC–Csillaghegyi MFS 4–2 (4–1)
UFC: Solti (Szabó, a szünetben) – Kováts (Soós, 45.), Wittmann, Psarogiannis –
Sohár, Lekli, Kodó M., Triz – Szentiványi (Zarándy, a szünetben)
Gól: Szentiványi (5., 20.), Triz (25.), Sohár (34.)
Gólpassz: Triz (5.), Sohár (20., 25.), Szentiványi (34.)
Sárga lap: Zarándy (51.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek

A budapesti bajnokságban döntetlennel kezdtünk
MLSZ U14, Közép B-csoport
2. forduló
II. Kerület UFC–RKSK 3–2 (3–1)
UFC: Kovács (Fodor, a szünetben) – Bélai Be., Pados, Serafinovics, Makovinyi
(Krant, 60.) – Fehér, Bélai Ba., Bene – Magyar – Kühne (Petki, 53.), Geiszter
Gól: Magyar (12.), Geiszter (17., 26.)
Gólpassz: Fehér (12.), Kühne (26.)
3. forduló
Komárom VSE–II. Kerület UFC 3–4 (3–2)
UFC: Kovács – Krant (Szőke, 62.), Bélai Be., Serafinovics, Makovinyi – Bene
(Fehér, a szünetben), Bélai Ba., Magyar – Kühne, Csukárdi, Geiszter (Fazekas,
52.)
Gól: Csukárdi (14.), Bélai Ba. (27.), Fazekas (64.), Magyar (73.)
Gólpassz: Magyar (14.), Geiszter (27.), Bélai Ba. (64.)
Kiállítva: Kühne (56.)

A meccs előtt megnéztük Komárom városát

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek

Komáromban emberhátrányban fordítottunk
4. forduló
Dunaharaszti MTK–II. Kerület UFC 3–0 (1–0)
UFC: Fodor (Kovács, 62.) – Bélai Be. (Wittmann, 62.), Pados (Petki, 69),
Serafinovics, Szőke – Magyar, Bélai Ba., Bene – Sohár (Krant, 52.), Geiszter,
Makovinyi (Bóday, a szünetben)
5. forduló
II. Kerület UFC–Csepel FC 3–0 (3–0)
UFC: Fodor (Kovács, 55.) – Bélai Be. (Makovinyi, a szünetben), Pados,
Serafinovics, Szőke – Fehér (Lekli, 63.), Bélai Ba., Bene (Fazekas, 55.) – Magyar
– Csukárdi, Geiszter
Gól: Magyar (10., 23.), Geiszter (11.)
6. forduló
REAC–II. Kerület UFC 3–1 (0–0)
UFC: Kovács – Krant (Elek, 64.), Pados, Serafinovics, Makovinyi – Fazekas
(Szőke, 48.), Fehér, Bene, Petki – Magyar, Csukárdi
Gól: Pados (76.)

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
A szezont, mint minden évben edzőtáborral kezdtük, az augusztus végi
összetartásra 42 fiú jött el, közülük többen próbajátékon vettek részt
csapatunknál.
Ezen a héten mutatkozott be a két új edző Grőb Ákos és Banka László,
mindkettőjüket jól fogadták a játékosok. A gyermekek a hét során sokat fociztak és
nagyon elfáradtak. A tábor pontszerző versenyét némi meglepetésre, de annál
inkább megérdemelten Nagy Milán nyerte.
Több próbázót felvettünk: Háda Bendegúz a Mészölyből jött, Papp Dániel a
Hegyvidék csapatától, Richter Márk, Gödölle Jakab a Lurkó, illetve a Kölyök
csapatainkból tette át székhelyét a kiemelt csapatba, valamint Jankovits
Maximra, Blaskó Dánielre és Verschoor Benedekre a nyári napközis
táborainkban figyeltünk fel.
Többen távoztak csapatunktól, a Biczók ikrek, Szőke Miklós, Sótonyi Levente
abbahagyták a versenyszintű labdarúgást, míg Boros Ákos, Khaut András és Zöld
Zalán elköltöztek és máshol folytatják a játékot.
Nagy örömünkre Picciano Adalgisot az UTE leigazolta tőlünk, így ő már egy
akadémiai csapatnál folytatja pályafutását.

U11-es csapat

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Az edzésekre is folyamatosan jönnek próbajátékosok Marjai Alexet szeretnénk
leigazolni, de nem tud jönni, illetve Gombos Ábel és Zétény reményeink szerint
hamarosan csatlakozik hozzánk.

Együtt a két korosztály

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Az első edzést szeptember 3-án tartottuk, a foglalkozások továbbra is heti
háromszor 90 percet tartanak.
Ebben a hónapban két Bozsik tornán szerepeltünk, mindkét alkalommal az RTK
pályán mérettük meg magunkat. Az U11-es csapatunk mindkét alkalommal 4-4
mérkőzést játszott 6+1-ben. Az első tornán Lenhoffer Bálint, a másodikon Soós
Barnabás kapott különdíjat.

Csibészek

U12-es csapatunk az U13-as korosztálynak kiírt Bozsik tornán szerepel, ahol
először játszottunk 8+1-es felállásban. A 2007-es fiúk is 4-4 meccsen néztek
farkasszemet az ellenfeleikkel. Az első tornán Papp Benjámin, a másodikon
Herczeg József kapott különdíjat.
Szeptember 24-én tartottuk a csapatfotózást.
A tehetséggondozó programunkban Triz Bercel és Soós Barnabás tanulja a
fejelés alapjait Csaba bácsitól.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek

Torna után
Nagy örömünkre Triz Bercel bemutatkozott a BLSZ U14-es bajnokságban,
mindkét összecsapáson hasznos tagja volt a csapatnak, a második derbin
sikerült gólt szereznie és gólpasszt adnia.

Berci

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Az U10-es csapat életében komoly változásokat hozott a 2018/19-es
szezonkezdet.
A csapat új vezetőedzője Kovács Viktor, és két segítője Markóczy Csaba és Pethő
Gergely idéntől.

Életünk első 6+1-es Bozsik tornáján
Augusztus 27-től 31-ig tartó edzőtáborban 56 játékos vett részt.
A játékoskeretben is történtek változások. Páran elköszöntek tőlünk és az élet
más területén próbálják ki magukat, ám sok új, szám szerint 12 játékost
köszönthetünk a kiemelt csapat keretében. Közülük sokan az UFC szabadidő
csapataiban (értsd. Manó, Lurkó) nyújtott remek teljesítmény után kapott
meghívót az edzőtáborba és verekedték be magukat a végleges keretbe, ami
véleményem szerint egy kiváló tendencia lehet a jövőre nézve.
A végleges csapatlétszám 55 fő.
További változás, hogy a 2009-ben születettek már nagyobb pályán, 7 a 7 ellen
fociznak idén, míg a 2010-ben születettek még az 5 az 5 elleni mérkőzéseken
bizonyíthatnak. Ennek a váltásnak köszönhetően külön tornákon szerepel a két
korosztály.

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Bozsik tornák, U10
I. Bozsik torna, RTK pálya, szeptember 16.
Fehér csapat: Benkő Gellért, Juhász Huba, Dajka Mihály, Dechert Ábel, Fehér
Ádám, Geresdi-Horváth Donát, Hallgató Gellért, Váradi Szabolcs, Kirst Alexander
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Geresdi-Horváth Donát
Zöld csapat: Hámori Vilmos, Jávor Bánk, Kovács II. Marcell, Mitropoulos
Konstantinos, Rahimkulov Megdet, Samu-Nagy Ábrahám, Szabóki Bende,
Vadas Oszkár, Vörös Ciprián, Geresdi-Horváth Zalán, Walton Júlia
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Kovács II. Marcell

Két csapattal
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2009/2010-ben születettek
II. Bozsik torna, RTK pálya, szeptember 23.
Fehér csapat: Walton Júlia, Vörös Ciprián, Jávor Bánk, Hámori Vilmos, Déri
Dominik, Dechert Ábel, Dajka Mihály, Gábor Hugó
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Jávor Bánk
Zöld csapat: Kézi-Kovács Boldizsár, Bakó Ármin, Kirst Alexander, Makula
Kristóf, Geresdi Zalán, Geresdi Donát, Váradi Szabolcs, Onodi Mirkó
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Váradi Szabolcs
2. Fehér csapat: Rahimkulov Megdet, Szabóki Bende, Fehér Ádám, Benkő
Gellért, Samu-Nagy Ábrahám, Kassai Szabolcs, Békés-Varró Gáspár
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Fehér Ádám
A torna legszebb mozzanat díjat kapta: Benkő Gellért fantasztikus kapás
lövéséért.

Három csapattal
Bozsik tornák U9
I. Bozsik torna, BVSC pálya, szeptember 15.
Fehér csapat: Barcza Márton, Békés-Varró Gáspár, Déri Dominik, Gábor Hugó,
Kovács M. Bendegúz
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Gábor Hugó
Zöld csapat: Martin Hajdú Péter, Onodi Mirkó, Pados Máté, Szőllősi Máté, Tóth
Márton
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Martin Hajdú Péter
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2011/2012-ben születettek
Gyarapodtunk a nyáron. Talán ez lehet a hónap mondata. A nyári táborban idén is
működött a kiválasztás. A nyár végén ismét tartottunk kiválasztó- és edzőtábort.
Ez alapján több új játékossal gyarapodott a korosztály. Sajnos van két olyan
játékos is, aki felhagyott a labdarúgással Szedő Áron és Schmidt Leon.

BVSC ellen

Szeptembertől a szokásos edzésidőben járnak a srácok edzésre. Szerencsére
nagyon szép napos idő volt még az eső sem esett szeptemberben így még rövid
ujjú mezben focizhattak a gyerekek.

Zárás

Bozsikon
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2011/2012-ben születettek
Ebben a hónapban a passzolás alapjaival ismerkednek a gyerekek. A 2011-ben
született korosztály pályaméretet váltott és mostantól a Bozsik fesztiválokon már
a 40x20 méteres pályán játszik 3x2 méteres kapura. Nekik még hozzá kell szokni
az új méretekhez. Ennek a tanulásában kivétel nélkül nagyon lelkesek. A 2012-es
korosztály még maradt a már jól ismert mini pályaméretnél, de előfordul, hogy
edzésen ők is belekóstolnak az újba.

Funino
Megrendezték az első Bozsik tornát is.
Mindkét korosztálynak mérkőzés játék és Funino játék volt. Nagyon ügyesek
voltak a srácok, használták a tanult játékelemeket. Jó volt látni minden játékoson
a felszabadult örömöt, amit a játékok során tanúsítottak. Sok olyan pozitív dolgot
fedeztek fel az edzők, amit eddig edzések során nem. Így nagyon pozitívan zártuk
a tornát a BVSC pályán. A torna végén mindenki megkapta a jól megérdemelt
müzli szeletet.
Előretekintve, még három Bozsik fesztivál kerül megrendezésre az ősszel a
korosztálynak, ezeket már nagyon izgatottan várják a srácok.

Értékelés
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2013/2014-ben születettek
Megjöttünk
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Manó
Csapat megbeszélés

Dekázás
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Manó
Hatalmas lövés

Kölyök

Csapatválasztás
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Lurkó

Megfogadjuk,
hogy minden helyzetünket belőjük

Hol a labda?
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Junior

Játék közben

Katica

Ajándékot kaptak a lányok
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Felnőtt
Július 16-án kezdődött a felkészülés, heti 4 edzéssel vágtunk neki a szezonnak. A
csapat nagyszerűen dolgozott, az edzéslátogatottság kimondottan jó volt a nyári
időszak ellenére, így bőven 20 fő fölött volt az átlag létszámunk az alapozás
idején. Az első pár hétben az U19 játékosai is csatlakoztak hozzánk.

Felnőtt csapatunk is elkezdte a munkát
július közepén

4 edzőmérkőzést játszottunk a bajnoki rajtig.
Kelen II - II. Kerület UFC 3-5
RTK - II. Kerület UFC 3-10
II. Kerület UFC - Műegyetem 7-1
II. Kerület UFC - Hegyvidék II 5-5

RTK elleni felkészülési mérkőzés
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Felnőtt
Idén 2 csapattal indul a II.Kerület UFC csapata a Budapest bajnokság
küzdelmeiben, így a közel 50 fős keret a BLSZ II és a BLSZ IV bajnokságában lesz
érdekelt.

Ilyen környezetben élmény edzeni

Emellett első alkalommal FUTSAL bajnokságba is benevezett a klub, így igazán
sok játéklehetőséghez juthatnak elsősorban a fiatalok, hiszen a csapat zöme még
nincs 20-éves.
Az U19-es csapat szintén lehetőséget ad játékosaink számára, hogy még több
játékperc legyen a lábaikban. A szezon kezdetével már heti 3 edzésre
rendezkedtünk be, emellé kapcsolódott be a FUTSAL szeptember elejétől.
Bajnoki mérkőzéseink eredményei:
BLSZ II
MLTC - II. Kerület UFC 3-2
II. Kerület UFC - Pestszentimrei SK 3-3
Törökbálinti FC - II. Kerület UFC 0-0
II. Kerület UFC - Szent Pál Akadémia-HSE 2-1
BVSC-Zugló - II. Kerület UFC 7-1
Hidegkúti SC - II. Kerület UFC 1-0
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Felnőtt
BLSZ IV
Issimo SE II - II. Kerület UFC II 1-2
II. Kerület UFC II - Romhány SE 13-1
Csabagyöngye SE - II. Kerület UFC II 1-5
GB Hegyalja 2050 - II. Kerület UFC II 2-2
II. Kerület UFC II - Unione FC II. 7-3

BVSC elleni bajnoki
FUTSAL
II. Kerület UFC - Hidegkúti SC 2-4
Városgazda - II. Kerület UFC 5-4

Első
Futsal
mérkőzés

