
 
 

 

Τι είναι η FC United; 

 Η FC United of Manchester είλαη κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα πνπ 

αγσλίδεηαη ζηε Βόξεηα Premier League (7
ε
 θαηεγνξία) ηεο 

Αγγιίαο 

 Η νκάδα ηδξύζεθε ην 2005, από νπαδνύο ηεο  Manchester 

United ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ αγνξά ηεο MUFC από 

ηνπο Glazers 

 Οη νπαδνί ηεο FC United πηζηέπνπλ όηη νη πνδνζθαηξηθέο 

νκάδεο πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνο όθεινο ησλ νπαδώλ θαη ησλ 

ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη πσο θαλείο δελ ζα έπξεπε λα έρεη 

όθεινο από ηελ επηηπρία ηνπο 

 Η νκάδα είλαη δεκνθξαηηθόο, κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο θαη 

αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηα κέιε ηεο 

 Η FC United ζέιεη λα είλαη πξνζηηή θαη πξνζβάζηκε από όινπο  

 Οη παίθηεο, νη νπαδνί θαη ην πξνζσπηθό ηεο FCUM 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία  

 Η κέζε πξνζέιεπζε θόζκνπ είλαη κεηαμύ 2,000 θαη 2,500 – ε 

κεγαιύηεξε πξνζέιεπζε ήηαλ 6,203 

 Οη νπαδνί δεκηνπξγνύλ ερεξή θαη δσληαλή αηκόζθαηξα κε 

ρηνύκνξ 

Τι έτοσμε καηαθέρει μέτρι ηώρα; 

 3 αλόδνπο, 5 ηξόπαηα θαη πεξηζζόηεξα από 400 γθνι ζε 4 

πεξηόδνπο  

 Σπγθεληξώζακε £200,000 γηα ηελ θαηαζθεπή ηδηόθηεηνπ 

γεπέδνπ  

 Φηιηθνί αγώλεο ζε Γεξκαλία, Σνπεδία θαη Β. Κνξέα  

 Κνηλσληθνί δεζκνί κε νκάδεο κεηαλαζηώλ, ζρνιεία, 

πνδνζθαηξηθέο νκάδεο, ρώξνπο θηινμελίαο παηδηώλ θιπ  

 ‘Πιεξώζηε ό,ηη κπνξείηε’ θακπάληα γηα εηζηηήξηα δηαξθείαο 

Ποια ηα ζτέδια μας για ηο μέλλον; 

 Έλα δηθό καο πνδνζθαηξηθό γήπεδν κε εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία  

 Σπλέρηζε ελζνπζηώδνπο, ζεηηθνύ ηξόπνπ παηρληδηνύ  

 Να ππάξρνπκε πξνο όθεινο ησλ νπαδώλ θαη ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο 

Πώς μπορώ να δω έναν αγώνα; 

 Η FC United αγσλίδεηαη ζηελ Gigg Lane, Bury, BL9 9HR  

 Η Gigg Lane απέρεη 9 κίιηα από ην Manchester θαη 20 κίιηα από 

ην αεξνδξόκην ηνπ Manchester 

 Με ηξακ ή ιεσθνξεία από ην θέληξν ηνπ Manchester  

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ην 

www.gmpte.com  

 Οη αγώλεο είλαη θάζε Σάββαην ζηηο 3κκ and θάζε Τεηάξηε ζηηο 

7.45κκ  

 Γείηε ην πξόγξακκα ζην www.fc-utd.co.uk  

Δεν τρειάζεηαι να προαγοράζεηε ειζιηήριο! 

Ειζιηήριο αγώνα  £8 – ελήιηθεο £5 – καζεηέο & άλσ 

ησλ 60 εηώλ £2 – θάησ ησλ 18 εηώλ 
 

Ενηατθείηε ζηην FC United ζήμερα! 

 Η ζπλδξνκή είλαη £12 θάζε ρξόλν (£3 γηα άηνκα θάησ ησλ 16 

εηώλ) 

 Τα κέιε κπνξνύλ λα ςεθίδνπλ γηα ηηκέο εηζηηεξίσλ, γηα ζρέδηα 

θαλέιαο θιπ 

 Τα κέιε κπνξνύλ λα θεξδίζνπλ ππνγεγξακκέλεο θαλέιαο θαη 

ηαμίδηα ζε εθηόο έδξαο αγώλεο κε ηελ νκάδα  

Γίνεηε μέλη ζήμερα ζηο www.fc-utd.co.uk/shop ή μέζω 

email membership@fc-utd.co.uk 

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο; 

Ιζηνζειίδα: www.fc-utd.co.uk     Email: promotions@fc-utd.co.uk 

Διεύθυνση: FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK. 

Τηλέφωνο: (+44) (0)161 273 8950 
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