
 
 

 
 

Zer da FC United? 

 FC United of Manchester Ingalaterrako Northern 

Premier League (7.mailan) jokatzen duen futbol taldea 

da. 

 Talde hau 2005an sortu zuten Manchester United-eko 

jarraitzaileek, Glazerrek MUFC-en jabetza eskuratzean. 

 FC United-eko jarraitzaileen ustetan futbol talde baten 

helburua komunitatearen ongizatea lortzea da, eta inork 

ez litzateke ekonomikoki bere arrakastaz baliatu behar. 

 Talde hau elkarte demokratiko bat da, ez du helburu 

ekonomikorik eta zaleak dira taldearen jabe. 

 FC United edonori irekia dago. 

 FCUM-en bai jokalariak, jarraitzaileak eta langileak 

bertako komunitatea sustatzen dihardute.  

 Bataz besteko bertaratzea 2000-2500 artekoa da, eta 

bertaratze maximoa 6023-koa. 

 Zaleek ikaragarrizko giro zaratatsu eta koloretsua 

eskaintzen dute. 

What have we achieved so far? 

 3 promozio, 5 titulu eta 400 gol baina gehiago 4 

denboralditan. 

 200.000£-ko irabaziak futbol zelai propioa eraikitzeko. 

 Lagunartekoak Alemania, Suezia eta Hego Korean. 

 Komunitate ezberdinekin loturak, futbol taldeak, talde 

errefuxiatuak eta umeentzako egoitzak sortu… 

 Urteko abonoa “bakoitzak ahal duena ordaindu”. 

Zeintzuk dira gure etorkizuneko planak? 

 Futbol zelai propioa eduki, instalakuntzak komunitate guztiarentzat 

izanik. 

 Futbol positibo eta zirraragarria egiten jarraitu. 

 Jarraitzaile eta komunitatearen onurarako existitu. 

Nola ikusi dezaket partidu bat? 
 FC United-ek Gigg Lane, Bury, BL9 9HR-en jokatzen du. 

  Gigg Lane, Manchesterretik 14 kilometrotara dago, eta bertako 

aireportutik 32km-tara 

  Hartu ezazu autobusa edo tranbia Manchesterreko erdialdean. 

  Bisita ezazu www.gmpte.com informazio gehiago izateko. 

  Larunbatean 15:00etan eta asteazkenean 19:45etan jokatzen dugu. 

  Konproba ezazu egutegia helbide honetan: www.fc-utd.co.uk 

Ez da beharrezko sarrerak aurretik erostea! 
 

Prezioa:  

Nagusiak: 9,2€ (8 libra) 
Ikasleak eta 60 urtetik gorakoak: 5,75€ (5 libra) 
18tik beherakoak: 2,3€ (2 libra) 

 

 

 

Egin zaitez bazkide gaur bertan!  

 FC United-eko bazkide izan zaitezke bakarrik 13,7€-gatik (12£) 

ordainduta 3,4€-gatik (3£) 16 urtetik beherakoentzat. 

 Bazkideek sarreren prezioak, kamiseten diseinuak etab. adosteko 

bozka dezakete. 

 Bazkideek jokalariengandik sinaturiko kamisetak eta kanpoko 

partiduetarako bidaiak irabaz ditzakete. 

Egin zaitez bazkide gaur hemen: www.fc-utd.co.uk/shop  
edo e-mail bidez: membership@fc-utd.co.uk 

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Informazio geihagorentzat 

Web orria: www.fc-utd.co.uk    e-maila:promotions@fc-utd.co.uk 

Helbidea: FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK (Erresuma Batua). 

Telefonoa: (+44) (0)161 273 8950 

 

http://www.fc-utd.co.uk/

