
 
 

 

FC United Kimdir?  

 FC United of Manchester, İngiltere’de Kuzey Premier Ligi’nde 

(Yedinci Lig) mücadele etmektedir 

 Kulüp 2005 yılında Manchester United Futbol Kulübü’nün Glazer 

adlı Amerikalı işadamı tarafından satın alınmasına tepki olarak 

Manchester United taraftarlarınca kurulmuştur 

 FC United taraftarları, bir futbol kulübünün taraftarlar ve yerel 

topluluk adına var olması gerektiğine inanmaktadır – ve hiç 

kimse kulübün başarılarından finansal fayda sağlamamalıdır 

 Kulüp demokratik, ticari – olmayan bir organizasyon olarak 

tümüyle üyelerinin sahipliğindedir 

 FC United herkes tarafından karşılanabilir ve erişilebilir olmayı 

hedeflemektedir 

 FCUM oyuncuları, taraftarları ve idaresi yerel toplulukla işbirliği 

halinde çalışır 

 Ortalama seyirci sayısı 2000 ve 2500 arasında değişmektedir – 

en yüksek sayı 6023 olmuştur 

 Taraftarlar yüksek sesli, renkli, canlı ve mizahi bir atmosfer 

yaratmaktadır 

Şimdiye kadar neleri başardık? 

 3 klasman yükselme, 5 kupa ve 4 sezonda 400’den fazla gol 

 Sahibi olduğumuz futbol sahası için £200,000 fon oluşturuldu 

 Almanya, İsveç ve Güney Kore’de hazırlık maçları 

 Mülteci gruplar, okullar, futbol takımları, anaokulları ve diğerleri 

ile kurulmuş bağlar 

  ‘Karşılayabildiğin kadar öde’ adında sezonluk bilet kampanyası 

Gelecek için planlarımız nelerdir? 

 Yerel topluluk için sosyal tesisler içeren amaçlarına uygun 

düzenlenmiş bir futbol sahası 

 Heyecan verici ve olumlu bir futbol oynamaya devam etmek 

 Taraftarların ve yerel topluluğun faydası adına var olmak 

Nasıl maç izlerim? 

 FC United maçlarını Gigg Lane, Bury, BL9 9HR’de 

oynamaktadır 

 Gigg Lane Manchester’dan 9 mil ve Manchester 

Havalimanından 20 mil uzaklıktadır 

 Manchester şehir merkezinden tramvay ve otobüse 

binebilirsiniz 

 Daha fazla bilgi için www.gmpte.com ‘u ziyaret edebilirsiniz 

 Cumartesi 15.00’te ve Çarşamba 19.45’te oynuyoruz 

 www.fc-utd.co.uk ‘den fikstürü kontrol edebilirsiniz 

Erkenden bilet almanıza gerek yok! 
 

Bilet fiyatları 

£8 – yetişkin £5 – öğrenci & 60 yaş üstü £2 – 18 yaş altı 
 

 

FC United’a şimdi üye olun! 

 Üyelik tutarı yıllık sadece £12 (16 yaşından küçükler için £3) 

 Üyeler bilet fiyatları, forma tasarımları ve diğer şeyler için oy 

kullanabilmektedir 

 Kulüp üyeleri imzalı forma ve deplasman seyahati kazabilirler 

Hemen www.fc-utd.co.uk/shop ‘dan katılın ya da 

membership@fc-utd.co.uk ‘a eposta gönderin. 

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Daha fazla bilgi? 

Web: www.fc-utd.co.uk     E-posta: promotions@fc-utd.co.uk 

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

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