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Élvezték a játékot.

Képes beszámolónk.

Kispályás bajnokságot szervezünk.

A lelkesedés nem csökkent.

Változatos hónap.

Csendes vizeken...

  

Egyesületünk  futballfilozófiájához, 

képzési és nevelési elveihez illeszkedve a 

mérkőzések,  tornák eredményei  

korosztályonként eltérően jelennek meg. 

Kisebb korban számszerű eredmények 

nélkül számolunk be a csapatokkal 

kapcsolatos történésekről, bajnokságban 

szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)  

m á r  m e g j e l e n n e k  a  s z á m s z e r ű  

eredmények is. Átadtuk a közösen 

g y ű j t ö t t  é d e s s é g e k e t  a  S a r l ó s  

Boldogasszony plébánia vezetőjének, Dr.

Kedves Olvasó!

Beran Ferenc atyának, aki eljuttatja az 

adományokat a rászoruló gyerekeknek.

A hónap képe



A hónap játékosai - December



Csendes vizeken…

Elmúlt a nyár, elmúlt az ősz. A tél beköszöntével sajnos üres vagy inkább üresebb 

hétvégékre ébredünk. Elmarad az izgalom, amivel a bajnoki meccseket várja a 

játékos, az edző. Egy kis nyugalom költözik a szívekbe nem csupán az Ünnep 

közeledte miatt. 

De a munka nem állt meg. December közepéig még mocorgunk kicsit ebbe a 

télbe szökött tavaszba. Szerencsére a fiúk is szívesen jönnek továbbra is. 
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Bemelegítés...



Lazítva a gyeplőn így a szezon végeztével összebútoroztunk a felnőttel és jó 

iramú és hangulatú mérkőzéseket játszunk vegyesen egymás között. 

De…hogy ne múljon el a december „nyomtalanul”, 8-án felnéztünk Hidegkútra 

(XI. Pokorny József Emléktorna) egy 4+1-es torna erejéig. Öröm volt nézni ahogy 

felszabadultan, végig mosolyogva, idegeskedés nélkül játszottak a srácok. Egész 

ősszel ezt kértem, hogy nagypályán is így játszanak. 
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Az erő velük volt

Játszunk már



Élveztek minden meccset. Nagyon rendben volt minden. Aminek meg lett az 

eredménye is. 

Az első helyért járó kupát és érmeket boldogan vette át kapitányunk Rókusfalvy 

Márkó és a torna gólkirályát is mi adtuk Nagy Máté személyében.
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Kommentár nélkül

Márkó a taktikát rakja össze épp
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Nekünk a bronz nem elég

Ragad a labda



Úszunk tovább csendes vizeken…dolgozunk alázattal. Picit most elmegyünk 

pihenni, hogy január 7-én felkészüljünk egy hosszú és sikeres tavaszi menetre. 
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KH   XD
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Csapatunk decemberi hónapja a nyugalomról és a kényelmes készülődésről szólt. 

Lelkileg már készülünk az előttünk álló tavaszi folytatásra. Több nagypályás 

edzőmérkőzést fogunk játszani, valamint januárban indulunk a szokásos futsal 

bajnokságra. 

Terveink, céljaink nem változtak most sem, hiszen nagyon várjuk a tavaszi 

folytatást, de előtte vár ránk egy jól megérdemelt pihenés a családjainkkal és 

reméljük újult erővel, feltöltődve térünk vissza január 6-ra.

„…kettő….három…UFC!”

Kedves Olvasó!

E hónapban csapatunk több tagja, iskolai elfoglaltságai miatt kevesebb edzésen 

tudott részt venni, így családias hangulatban zajlottak az edzések, ami viszont 

nem gátolta meg azt, hogy ugyanolyan lelkesen és intenzíven vegyünk részt az 

edzéseken. 

Minden kedves UFC-s labdarúgónak és kedves szüleiknek áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket és sikerekben, eredményekben gazdag boldog új 

esztendőt kívánunk!

Pálfi Ádám

Tavasszal várjuk a közös folytatást!

Vezetőedző



Nagyon jó volt, hogy a nagypályás bajnokságok végeztével a gyerekek 

lelkesedése nem csökkent, hóban-fagyban is is átlagosan több mint 32-en 

voltunk az edzéseken.

Az év utolsó hónapja sem telt el eseménytelenül a 2005/2006-os csapatunknál. 

Lejátszottuk az utolsó őszi nagypályás meccseinket, az edzéseken elvégeztük a 

félévente szokásos felméréseket, s az egyik csapatunknak már a 

futsalbajnokságban is jelenése volt.

.
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A hólapátolás sem gond ilyen remek társaságban I.

A hólapátolás sem gond ilyen remek társaságban II



Az U15-ös és az U14-es bajnokságban egyaránt a 8. helyen telelünk. A nagyoknál 

az előttünk lévő csapatokkal szinte mindig szoros meccset játszottunk, a kicsiknél 

viszont ez fordítva volt. A tavasszal szeretnénk a kicsikkel is több szoros meccset 

játszani a nálunk erősebb ellenfelekkel, a nagyokkal pedig a mögöttünk lévő 

együttesek ellen magabiztosabb teljesítmény nyújtani. 

Összesen 41 gyermeknek adtunk játéklehetőséget a két bajnokságban, amire 

utánpótlásnevelő műhelyként büszkék lehetünk, főleg hogy tavasszal ez a szám 

várhatóan még nagyobb lesz. Külön öröm, hogy a 2007/2008-as csapatból heten 

tudtak rendszeres játéklehetőséget kiérdemelni maguknak az idősebbek között.

Az évzáró remek hangulatú volt. A hagyományos 2005–2006 rangadót – csakúgy, 

mint a nyári edzőtáborban – ismét a „kicsik” nyerték meg egy rendkívül izgalmas 

mérkőzésen.

Az ősz legjobb edzésre járója: Szabó Márk (100%)

A legtöbb percet töltötte a pályán összesen: Serafinovics Valters (1160)

A legtöbb percet töltötte a pályán átlagosan: Szabó Márk (78)

A legtöbb gólt szerezte: Quell Botond (13)

A legtöbb gólpasszt adta: Lepp Olivér, Quell Botond, Szentiványi Dávid, Tőrös 

Márton (4-4)

A legtöbb kapott gól nélküli meccse volt: Kovács Benedek (7)

A legtöbb meccsen játszott: Kühne Bendegúz (16)
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Csak együtt sikerülhet!



 

Óriási változáson ment keresztül 2005-ben született, mindig mosolygós 

játékosunk. Máté rövid idő alatt fizikálisan és technikailag is sokat fejlődött, de 

ami a legfontosabb, hogy mentálisan rendkívül profin állt a futballhoz. 

Középhátvédként kapott esélyt arra, hogy a kezdőcsapatban szerepeljen, s több 

remek teljesítménnyel meghálálta a bizalmat, kirobbanthatatlan játékossá vált. 

Az erős ellenfelek ellen is képes volt jó játékra. Emellett közösségileg is fontos 

szerepet vállalt a csapatban, például ő az egyik zenefelelős az öltözőben. Bízunk 

benne, Máté továbbra is ilyen ütemben fejlődik, és példát mutat a többieknek is! 

Gratulálunk, Petyka!

AZ ŐSZ LEGJOBB JÁTÉKOSA (U15): PETKI MÁTÉ
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Az ősz legjobb játékosa (U15) – Petki Máté



AZ ŐSZ LEGJOBB JÁTÉKOSA (U14): SZENTIVÁNYI DÁVID

Dávid már tavasszal is rohamléptekkel fejlődött. Főleg a hozzáállásával és a 

technikai képzettségével tudott kiemelkedni a csapatból. Nem véletlen, hogy a 

nyári csapatkapitány-választáson sok szavazatot kapott. Az ősszel 

középpályásként és csatárként is nagyszerűen futballozott, ugyanannyi gólt 

szerzett, mint ahány gólpasszt adott. 2006-ban született játékosunk nagy erénye, 

hogy az eredménytől függetlenül mindig motiváltan és alázatosan hajt a pályán. 

Gratulálunk, Dév! Így tovább!
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Az ősz legjobb játékosa (U14) Szentiványi Dávid



– Dugó és Norbi? Jól tudom?

– P. M.: A sérülésem miatt sokat ki kellett hagynom. Nehezen tudtam 

visszarázódni, sokáig tartott, mire formába lendültem. Mivel mindkét 

korosztályban sokat játszottam, hamarabb sikerült, mint vártam.

– Wittmann Norbi: Bala bától ered ez az egész. Tavasszal Hidegkúton volt egy 

bajnoki meccsünk, Bala bá valamiért így köszöntött minket. Utána megtudtuk, 

van egy Hódító Hódok című rajzfilm, amiben ez a két főszereplő neve.

– P. M.: Ezt csak alátámasztani tudom.

– Pados Marci: Igen, így van. Ránk ragadt.

December legjobb játékosa: SZABÓ MÁRK

HÓDÍTÓ HÓDOK – INTERJÚ PADOS MARCIVAL ÉS WITTMANN 

NORBERTTEL

– W. N.: Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Petki Máté kifejezetten jó 

teljesítményt nyújtott, és vele is jó párost alkottunk.

– Ősszel viszont keveset játszottatok együtt, főleg Marci sérülése miatt. 

Hogy látjátok ezt?

– Talán azért volt ez a „frappáns” elnevezés, mert a tavasszal remek párost 

alkottatok a védelem közepén?

– P. M.: Sikerült általában jól játszanunk, voltak szép támadásaink, és ezt hátulról 

a védelemből jó volt látni.

– W. N.: Benne van… Egyetértek. Nagyon kevés gólt kaptunk tavasszal. 

– W. N.: Nagyon jó volt látni, milyen sokat fejlődtünk az előző évhez képest. Mint 

csapatkapitány számomra a legnagyobb kihívás folyamatosan az volt, hogy 

biztassam és egyben tartsam a csapatot. Úgy érzem, sikerült elérnem ezt. 

– W. N.: Számomra a BVSC elleni bajnoki meccs volt. Sikerült egy nagyon erős 

csapat ellen jó teljesítménnyel nyernünk.

– Mi jelentette a legnagyobb kihívást? Miben volt más ez az ősz, mint a 

tavalyi?

– Mi volt ennek az ősznek a legszebb emléke számotokra?
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– P. M.: Számomra a legnagyobb kihívás az volt, hogy az U14-es meccseken a 

csapatot mentálisan összeszedjem, s próbálni ösztönözni a társaimat a jó 

teljesítményre. Ez volt a második bajnokságos évünk. Nem biztos, hogy jó, ha az 

elsőhöz hasonlítunk, mert minden szezont külön kell kezelni. Minden idényben 

mindenki tiszta lappal indul.

– P. M.: A motivációs futóedzések segítettek a csapategység megerősítésében. 

Minden győztes meccs után együtt énekelünk az öltözőben.

– Minek köszönhető szerintetek, hogy egész ősszel parádés 

edzéslátogatottságot produkált a 2005/2006-os csapat?

– W. N.: Nem volt hideg. Komolyra fordítva a szót: sokan rájöttek, a foci a legjobb 

dolog a világon.

– P. M.: Nagyon gáz, ha valaki nem jár edzésre rendesen, mert nincs kedve. 

Szerencsére nálunk ilyen alig van.

– Melyikőtök a jobb érintőben?

– P. M.: Nekem nincs elég időm játszani. Állandóan a suliban kell lennem, pont az 

edzések napján van mindig 7. órám is.

– W. N.: Meg trombitálsz.

– Matuidi azt kérdezte tőletek, mit gondoltok az ősz folyamán 

megerősödött-e a csapategység? Ha igen, ez minek köszönhető?

– W. N.: Meglepődtem, hogy milyen jó formában tértünk vissza a nyári edzésekre, 

és ez jó hatással volt ránk. Kint voltunk a válogatott hazai meccsén, sőt utána 

szerveztünk egy közös meccsnézést is a Wales elleni sorsdöntő összecsapásra. 

Nagyszerű érzés volt együtt szurkolni a magyaroknak.

– W. N.: Ha egy csapatban vagyunk, biztosan nyerünk.

– P. M.: Igen, de az edzés után van.

– W. N.: Örültem, hogy elszántan és motiváltan érkeztek az edzéseinkre. 

– Mit szóltok a 2007/2008-as csapatból feljátszó gyerekekhez? Kik 

emelkedtek ki közülük?
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A bajnoki meccseken az idősebb ellenfelek ellen is rendszeresen jó teljesítményt 

nyújtottak. Szerintem Tőri, Oli és Csani mutatta meg igazán, mire képes.

– P. M.: Dicséretes, hogy ők a saját edzéseik mellett lejönnek a mi tréningjeinkre 

is, így akár heti öt edzésen is részt vesznek. Ez szerintem őket is motiválja. Ha 

minél jobban melóznak, akkor játszhatnak a náluk idősebbek között. Jakab Atti 

volt igazán meggyőző, mert ő 2008-asként remekelt a 2006-osok között. 

Természetesen mindenkivel elégedett vagyok és örülök, hogy nálunk is 

játszanak.

W. N.: Egyetértek.

– Közeleg a karácsony és az új év. Mit kívántok a csapatnak és az UFC-nek?

– W. N.: Ugyanilyen sikerekben gazdag évet.

– P. M.: BÚÉK!
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Ívelés



 MLSZ U14, Közép B-csoport:

Decemberi mérkőzéseink:

Barca Academy Újbuda–II. Kerület UFC 0–7 (0–2)

Gól: Fehér (20.), Bene (22.), Vitényi (42.), Quell (55., 81.), Szentiványi (64.), 

Fazakas (74.)

Gólpassz: Quell (22., 42.), Tőrös (55., 81.)

 

3. forduló:

UFC: Szabó Á. (Bérczes, a szünetben) – Lekli, Szabó M., Énekes (Jakab, 48.), 

Kováts – Tőrös – Fehér, Bene (Fazakas, a szünetben) – Szentiványi – Vitényi 

(Lepp, 48.), Quell

 

Gólpassz: Krant (14.)

Gól: Magyar (14.)

UFC: Fodor (Kovács, 55.) – Krant, Wittmann, Petki, Keleti Zs. – Serafinovics – 

Bélai Ba., Makovinyi (Kühne, a szünetben) – Szikorszky (Pados, 55.) – Magyar, 

Csukárdi

MLSZ U15, Közép B-csoport:

3. forduló:

 

Barca Academy Újbuda–II. Kerület UFC 2–1 (1–1)
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Küzdelem



BLSZ téli futsal U15, F-csoport:

UFC: Bene, Bóday, Fehér, Keleti Zs., Krant, Kühne, Lekli, Quell, Solti, Szabó 

M., Szentiványi, Szőke

1. II. Kerület UFC–Csepel FC SE I 0–6 (0–1)

2. II. Kerület UFC–Csepel FC Kft. 18–0 (10–0)

Gól: Szentiványi 5, Bene 3, Quell, Szőke 2-2, Bóday, Fehér, Krant, Kühne, Lekli, 

Szabó M.

Gólpassz: Bene, Kühne 3-3, Krant, Szentiványi 2-2, Bóday, Fehér, Szabó M., 

Szőke

1. forduló:
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Most is a kisebbek nyerték a 2005–2006 rangadót

Szinte mindenki itt volt az évzárón
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December 1-én részt vettünk az első téli Bozsik tornán a Szőnyi úton. Palánkos 

pályán sátorban játszottunk három mérkőzést. 

A torna végén különdíjban részesült Ombódi Olivér intelligens játékáért.
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Sky

Szép háttér



A hónap során több fiú is próbajátékon vett részt, közülük Szalay Sámuelt és 

Pásztor Ivánt felvettük a kiemelt csapatba. 

A BLSZ kialakította a téli futsal csoportokat, az edzők pedig összeállítottak két 12 

fős keretet, akik képviselni fogják egyesületünket. A futsalra kiegészítő sportként 

tekintünk, az elsődleges cél, hogy jól érezzék magukat a gyerekek és fejlődjenek, 

az eredmény másodlagos.
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Trutyi szelfi

Évzáró bajnokság



A G csoportban sor is került az első fordulóra, amely során két mérkőzésen 

léptünk pályára. Technikailag ügyesek voltunk, az edzéseken gyakorolt talppal 

átvételek jól működtek, jól járattuk a labdát, szép kényszerítőkkel jutottunk el az 

ellenfelek kapujáig. 

Az utolsó edzést december 20-án tartjuk.

A hónap játékosa: Tőrös Márton

December 16-án tartottuk az évzárót, szerveztünk egy hat csapatos bajnokságot, 

majd röviden az öltözőben kiértékeltük a mögöttünk hagyott fél évet. Az evés-ivás 

előtt átadtuk a különdíjakat. A három legjobb edzéslátogató Balázs Bálint, Jakab 

Attila és Czombos-Szóráth Gergő volt. Elismerésben részesült Kiss Tamás, 

Gödölle Jakab és Márkusz-Aba Márk, mert az edzők véleménye alapján 

önmagukhoz képest ők fejlődtek a legtöbbet. 

Decemberben kevesebbet tudott edzésre járni és mérkőzésen sem lépett 

pályára, viszont az őszi szezonban mutatott játékával és pozitív, példamutató 

hozzáállásával maximálisan kiérdemelte ezt az elismerést, mind a 05/06-os 

csapat oszlopos tagjaként, mind a 07/08-as korosztály vezéreként.
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Évzáró
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Gergő a legjobb új

Mr. 100%
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Márk sokat fejlődött

Mr. Kommunikátor
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Ati, a legszorgalmasabb 2008-as

Tomesz, önmagához képest sokat fejlődött
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Dani öröme
09.03=>12.18



A 2010-ben született gyerekekkel Gödöllőn jártunk a Sátor Kupán, mely kiváló 

szintet hozott mind a szervezésben, mind az ellenfelek minőségében. 

Események:

A december igen változatos volt sok szempontból a csapat életében. Edzettünk 

sátorban, szabadban. Volt, hogy tizenkét gyerek volt a nagy havazás miatt, volt, 

hogy majdnem negyven. 

Elkezdődött a BLSZ téli futsal torna is. Ebbe a sorozatba három csapattal 

neveztünk. Kettes csapatunk már túl is van két fordulón.

December hónap játékosa: Samu-Nagy Ábrahám

Gödöllő Sátor Kupa 2019.12.01.

Résztvevők: Kecskés Ádám, Kovács Márton Bendegúz, Lehőcz Bálint, 

Lendvai Bátor, Pados Máté, Vereckey Mór, Pálfi Balázs
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Futsal I. forduló



Vasas Kubala László Akadémia - II. Kerület UFC 4:0

UTE - II. Kerület UFC 1:1

Mérkőzések: 

II. Kerület UFC - Várda LA 3:0

Gödöllő II - II. Kerület UFC 0:5

Gödi SE - II. Kerület UFC 0:1

II. Kerület UFC - Mészöly FS 0:0

Debreceni Olasz Focisuli - II. Kerület UFC 5:2

Gödi SE - II. Kerület UFC 1:4

Helyezés: 6.
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K 2009/2010-ben születettek

Gödöllő



Mérkőzések: 

BLSZ Futsal torna, 2. csapatunk, 2019.12.07.

Résztvevők: Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Vörös Ciprián, 

Samu-Nagy Ábrahám, Rados Martin, Mitropoulos Konstantinos, Fehér Ádám

1908 SZAC 1 – II. Kerület UFC 2 3:5

Szent Pál Akadémia HSE 1 – II Kerület UFC 2 2:7

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 2009/2010-ben születettek

Sátor kupa



BLSZ Futsal torna, 2. csapatunk, 2019.12.15.

Résztvevők: Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Vörös Ciprián, 

Samu-Nagy Ábrahám, Rados Martin, Mitropoulos Konstantinos, Fehér Ádám, 

Ferenczi András, Benkő Gellért

MFSE 1 – II. Kerület UFC 2 2:9

Mérkőzések: 

Csep-Gól FC – II Kerület UFC 2 4:3
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K 2009/2010-ben születettek

Futsal II. forduló



Z.P.: „Mindig sokat játszunk és kedvesek az edzők.”

K.A.: „Nagyon jófejek a társak és sokat játszunk.”

K.Cs.: „Mert jók a feladatok és a végén mindig van sok foci.”

 P.Á.: „Mert nagyon sokat tanulunk.”

 N.N.: „Kedvesek az edzők és sokat játszunk.”

B.B.: „Mert sokat tanulunk és sokat játszunk, nagyon jók az edzők, és a 

fogócskákat még mindig imádom.”

 S.Zs.: „Mert nagyon jól tanítanak és itt mindent lehet kapni, ha ügyes vagy.”

J.Á.: „Mert mindig sokat focizunk és ettől leszünk ügyesebbek.”

K.S.: „Nagyon sok cselt tanulunk.”

 K.L.: „Sokat focizunk és közben tanulunk, de van olyan mikor sokat tanulunk és 

utána focizunk.”

D.L.: „Nagyon jók és szimpatikusak az edzők és sok játék van.”

F.G.: „Nem szigorúak az edzők és jókat játszunk. A végén focizunk és tök jó ide 

járni.”

Sz.Zs.: „Mert jó barátokat lehet szerezni.”

 P.M.: „Mert itt sokat cselezünk.”

 G.B.: „Mert szeretek itt focizni és jól tanítanak.”

T.Á.: „Mert jók az edzők.”

 H.M.: „Mert kedvesek az edzők.”

Mit is lehet a végére mondani? Hajrá, Hajrá UFC!!!

 V.F.: „Sokat lehet tanulni.”

K. K.: „Mert kedvesek az edzők és sokat meccsezünk és még játszunk.” 

H. M.: „Mert sokat lehet tanulni és focizni.”

 R.B.: „Mert mindig jó feladatok vannak.”

S.M.: „Mert sokat játszunk és tanulunk lőni.”

 P.B.: „Mert lehet kapuskodni és van kapusedzés.”

 B.L.: „Azért szeretek ide járni mert itt van az összes barátom, és annyiszor engedi 

Dani bácsi, hogy a végén még kapura lőjünk, hogy nagyon szeretek itt lenni.” 

P.D.: „Mert jók az edzők és sokat játszunk.”

 D.Á.: „Mert sokat tudunk tanulni.”

Van, aki már évek óta ide jár, van, aki csak idén kezdte, de egyben mind egyet 

értenek, hogy imádnak focizni és imádnak idejárni. Mindig csillogó szemekkel 

érkeznek és mindig élményekkel tele távoznak.

Megpróbáltuk riporterünk segítségével összegyűjteni miért jó UFC-snek lenni:

V.R.: „Sokat játszunk és nagyon sokat tanulok és edzés végén még lehet maradni 

gyakorolni.”
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K 2011/2012-ben születettek



A naptári év hajrájához közeledve főleg a játékos köntösbe bújtatott feladatokat 

preferáltuk az edzéseken és a legnagyobb hangsúlyt a mérkőzésekre fektettük. A 

labdavezetéses játékok és párharcokat gyakoroltató feladatok mellett 

belekóstoltunk a "nagypálya" csodálatos világába, amelyet nagy örömünkre 

imádtak a gyerekek és ami még ennél is fontosabb, hogy ügyesen is vették a 

kezdeti "nehézségeket". Élvezték a játékot. 

Hajrá, hajrá UFC! 

Egy nagyobb szünet után, újult erővel vágunk neki az új évtizednek. 
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K 2013/2014-ben születettek

Mi készen állunk!

Készül a csalafintaság



C
S
A
P
A
T
A
IN

K Junior

 Játékosunk ivószünetet tart

Sátorban a Junior
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K Kölyök

Ki rúgott ma gólt?

Én jövök, vagy nem én jövök?
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K Lurkó

Freestyle level 1

Freestyle level 2
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K Manó

Nagy lövés

Mi fejjel is tudjuk vezetni a labdát
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K Manó

Katica

Nagy cselezések közben

B í b o r k a  s ü t i t  
sütött a többieknek



Az alapozás kezdete Január 7 kedd!

2019/20 Őszi edzésmenő: Farkas Sebestyén

2019/20 Ősz legjobb játékosa: Czipó Ádám (BLSZ III.)

BLSZ Téli teremtornájára is, ahol továbbjutott a csapat a középdöntőbe, így 

január első felében ott is megmérettetjük magunkat. Az évet December 21-én egy 

évzáróval fogjuk majd lezárni, ahol 3 különdíj is gazdára talál.

Azontúl, hogy ezzel is próbáltuk magasabban tartani a létszámot neveztünk a 

A játékosok szavazatai alapján:

2019/20 Ősz legjobb játékosa: Kocsis Botond (BLSZ II.)

Legtöbb edzés:

December hónap legjobb játékosa: Bacsek Bernát

Decemberben is maradtunk a heti 3 edzésnél, de immár lazább, játékosabb 

formában zajlottak le a foglalkozások. Egy külön kispályás bajnokságot 

szerveztünk, ahol 4 kinevezett kapitány tudta összeválogatni magának a 

csapatát. A hónapban 3 forduló került megrendezésre és január elejére is maradt 

még 1 kör a bajnokságból.

Felnőtt
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Továbbjutó alakulat
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