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Egyesületünk nyaranta is sportos programokat kínál a gyerekeknek. 

BALATONI FOCITÁBOR
A nagy hagyománnyal rendelkező egyhetes vízparti focitáborunk rendkívül 
népszerű az iskolások körében, ahová szeretettel várunk minden focizni 
szerető �út, előképzettségtől és tehetségtől függetlenül. 

Technikai és ügyességi versenyek, foci bajnokságok,  strandolás, 
bátorságpróba egyaránt szerepel a programok között, tehát minden adott 
ahhoz, hogy a gyerekek vidáman töltsék a hetet és élményekkel 
gazdagodjanak.

NAPKÖZIS FOCITÁBOR
A sporttelepünket nyáron is megtöltjük gyerekekkel. Az egész nyáron, heti 
turnusokban működő napközis focitáborunkba már 5 éves kortól várjuk a 
gyerekeket, ahol a foci edzéseket és játékokat egyéb színes programokkal 
egészítjük ki. 

Aktuális táborainkról a honlapunkon lehet tájékozódni.
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Egyesületünk, a II. Kerület Utánpótlás Futball Club (UFC) 1994–ben alakult 
meg Budán. Önálló gyermeklabdarúgó egyesületként széles alapú 
tömegsportra építő labdarúgó utánpótlásképzéssel foglalkozunk. 
Ennek megfelelően a régióban működtetett óvodás és 
kisiskolás Focisuli csoportjainkban sok száz 5-10 éves  
gyerekkel kedveltetjük meg a labdázást és ismertetjük 
meg a foci alapjait. A legügyesebb gyerekeket az UFC 
kiemelt korosztályos csapataiban gyűjtjük össze. 

CÉLJAINK
Tehetséggondozás
A kiemelkedő adottságú gyerekek számára szeretnénk 
megalapozni a későbbi sportkarrier lehetőségét.
Képzésünk során azokat a gyerekeket, akik tehetségesek és 
motivációt éreznek az élsportra, 12-14 éves korukban nagy 
egyesületekhez irányítjuk. Már számos nálunk nevelkedett 
játékossal találkozhatunk első osztályú egyesületeknél is.

Nevelés
Minden gyerekből egészséges és becsületes sportembert 
szeretnénk formálni.
Tény, hogy kevés gyerekből lesz csak híres labdarúgó, 
viszont a sportág a jellegéből fakadóan alkalmas arra, hogy 
olyan emberi tulajdonságokat fejlesszünk általa, mint az 
önfegyelem, becsületesség, közösségi gondolkodás. Ezért az edzőinknek 
kiemelt feladata, hogy értelmes, pozitív gondolkodású és becsületes 
gyerekeket formáljanak a csapatukban sportoló minden játékosból.
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AZ UFC KIEMELT CSAPATAI
A tehetséges gyerekeket kiemelt
korosztályos csapatainkba 
gyűjtjük össze.

AZ UFC SZABADIDŐSPORT CSAPATAI 
Szabadidősport csapatainkba 
nincsen felvételi követel-
mény, ide minden focit 
szerető gyereket szeretettel 
várunk. 
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Edzéseken az életkori sajátosságoknak megfelelő korosztá-
lyos képzés és nevelés alapján dolgozunk. Ez azt jelenti, 
hogy �gyelembe vesszük az adott korosztály élettani, 
biológiai és pszichés jellemzőit, lehetőségeit, így a 
megfelelő életkorban a megfelelő képességet 
fejlesztjük a megfelelő módon.

• türelmes és gyermekcentrikus szakemberek

• mozgáskoordinációra és labdára helyezett 
  hangsúly

• sok gyakorlás mellett is előtérbe helyezett 
  játékosság

• sikerélmény biztosítása a sok dicsérettel 
  és bátorítással

• közösségi és erkölcsi nevelés fontossága

• tanulás és sport összeegyeztetése

• külön kapusedzés és kiscsoportos egyéni 
  képzés lehetősége

• 12-14 éves korban a kiemelkedő tehetségek   
  nagy egyesületekhez irányítása

KÉPZÉSI ÉS NEVELÉSI ELVEINK
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Csapataink a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében 
szerepelnek, emellett különféle tornákon is részt vesznek.

• Bozsik Program  • Vidéki kupák
• Budapest bajnokságok • Külföldi tornák 
• Országos bajnokságok 

Büszkék vagyunk arra, hogy játékosaink évről évre 
kiemelkedő eredményeket érnek el a korosztályos 
versenyeken. 

PÁLYÁNK 
Sporttelepünk a II. kerület hegyoldalában, közel 40 000 m2 
nagyságú területen helyezkedik el. A II. kerületi Önkormányzat által 
megépített műfüves, villanyvilágítással ellátott két futsal és egy labdarúgó 
nagypálya minőségi otthont jelent egyesületünknek. A könnyű 
megközelíthetőség, a friss levegő és a csodálatos panoráma 
mind hozzájárul ahhoz, hogy i�ú játékosaink kellemes 
körülmények között űzhessék kedvenc sportjukat.  

A sportkomplexumban található háromsávos rekortán 
futópálya, streetball pályák és a salakos teniszpályák kiváló 
lehetőséget biztosítanak a testmozgáshoz a gyerekeket 
elkísérő szülőknek és hozzátartozóknak egyaránt. 

Cím: 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás utca 11.

MÉRKŐZÉSEK
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II. Kerületi Focisuli programunkban szervezett keretek között összefogjuk 
a környék óvodai és iskolai labdarúgását, bevonva az 5-10 éves korosztályt a 
rendszeres sportolásba. Az UFC Focisuli sokoldalú, játékos képzése több 
mint húsz intézményben működik nagy sikerrel.

• fiúknak és lányoknak egyaránt

• a gyermek saját óvodájában vagy iskolájában

• mozgáskoordináció-fejlesztés, labdaérzékelés,    
  labdás ügyességfejlesztés 

• jó hangulatú, vidám alapozó edzések

A Focisuli az UFC alapja, tömegbázisa, ahonnan a tehetséges gyerekek az 
UFC korosztályos kiemelt labdarúgó csapataiba kerülhetnek. 

www.keruletufc.hu
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Egyesületünk nyaranta is sportos programokat kínál a gyerekeknek. 

BALATONI FOCITÁBOR
A nagy hagyománnyal rendelkező egyhetes vízparti 
focitáborunk rendkívül népszerű az iskolások 
körében, ahová szeretettel várunk minden focizni 
szerető �út, előképzettségtől és tehetségtől 
függetlenül. 

Technikai és ügyességi versenyek, foci bajnokságok,  
strandolás, bátorságpróba egyaránt szerepel a 
programok között, tehát minden adott ahhoz, hogy 
a gyerekek vidáman töltsék a hetet és élményekkel 
gazdagodjanak.

NAPKÖZIS FOCITÁBOR
A sporttelepünket nyáron is megtöltjük gyerekekkel. 
Az egész nyáron, heti turnusokban működő napközis 
focitáborunkba már 5 éves kortól várjuk a 
gyerekeket, ahol a foci edzéseket és játékokat 
egyéb színes programokkal egészítjük ki. 

Aktuális táborainkról a honlapunkon lehet 
tájékozódni.



SZJA 1% 
Önök is segíthetik egyesületünk 

működését személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlásával. 

A kedvezményezett neve:
II. Kerület Utánpótlás 

Futball Club 
Adószáma: 18067192-1-41

NÉVJEGY
Név: II. Kerület Utánpótlás Futball Club
Rövid név: II. Kerület UFC 
Alapítás éve: 1994 
Színe: zöld-fekete-fehér
Pálya címe: 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11. 
Elnök: Szeltner Norbert • 06 (20) 918-2318 
Klubigazgató: Markóczy Csaba • 06 (70) 548-8985 
Web: www.keruletufc.hu
E-mail:  elnok@keruletufc.hu

A foci egy nagyszerű labdajáték, ami közösségformáló csapatsport, 
valamint ellenfél elleni párharcokat igénylő „küzdősport” is egyben. 
Fejleszti az ügyességet, a gyorsaságot és állóképességet egyaránt. 

Már öt éves kortól várjuk csapatainkba azokat a gyerekeket, akik kedvet 
éreznek a rendszeres mozgáshoz, akik szeretnének egy jó hangulatú 
közösségben, kulturált körülmények között sportolni. 

Egyesületünk különböző sportcsoportjaiban közel ezer gyermek ismerkedik 
a labdarúgással. Edzőink szakmai munkája révén a II. Kerület UFC mára  
országosan is elismert utánpótlás műhely lett. 
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Adószáma: 18067192-1-41

NÉVJEGY
Név: II. Kerület Utánpótlás Futball Club
Rövid név: II. Kerület UFC 
Alapítás éve: 1994 
Színe: zöld-fekete-fehér
Pálya címe: 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11. 
Elnök: Szeltner Norbert • 06 (20) 918-2318 
Klubigazgató: Markóczy Csaba • 06 (70) 548-8985 
Web: www.keruletufc.hu
E-mail:  iroda@keruletufc.hu

GYERE HOZZÁNK FOCIZNI!

Hajrá II. Kerület, Hajrá UFC!

Egyesületünk nyaranta is sportos programokat kínál a gyerekeknek. 
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strandolás, bátorságpróba egyaránt szerepel a 
programok között, tehát minden adott ahhoz, hogy 
a gyerekek vidáman töltsék a hetet és élményekkel 
gazdagodjanak.

NAPKÖZIS FOCITÁBOR
A sporttelepünket nyáron is megtöltjük gyerekekkel. 
Az egész nyáron, heti turnusokban működő napközis 
focitáborunkba már 5 éves kortól várjuk a 
gyerekeket, ahol a foci edzéseket és játékokat 
egyéb színes programokkal egészítjük ki. 

Aktuális táborainkról a honlapunkon lehet 
tájékozódni.


