Városunkban szervezeti szinten a legnagyobb múltra visszatekintő sportág a labdarúgás, de az
azt képviselő jelenlegi klub, az FC Zirc még gyerekcipőben jár, 2009-ben alakult. Ennek
ellenére már most két jelentős eredménnyel büszkélkedhet, egy esztendőben: tavasszal
megnyerték a megyei másodosztályú bajnokságot, és feljutottak a legjobbak közé, ahol
szintén a legjobbak közé tartoznak: újoncként a harmadik helyen zárták az őszi szezont, igaz,
pozíciójuk még egy elmaradt mérkőzés függvényében változhat.
Várakozáson felülinek ítélte meg a felnőtt csapat teljesítményét, azon alulinak az
ifjúságiét Heinrich József klubelnök a Polgármesteri Hivatal nagytermében december 14-én
megtartott közgyűlésen. A tartalékok a közép- (8.), a felnőttek az élmezőnyből (3.) várják a
tavaszi folytatást. A vezető részletesen kitért az utánpótlásra, hiszen az első osztályba való
feljutással több korosztályt kellett mozgósítaniuk. Összességében pozitívan értékelte a
serdülők teljesítményét, de hangsúlyozta, hogy ezek a csapatok nem régóta működnek.
Kiemelte az önkormányzat sporttelep fenntartásához nyújtott támogatását, ugyanakkor a
tárgyi feltételeket megnyugtatónak, de nem megfelelőnek nevezte, a klub gazdasági
körülményeire pedig a bizonytalan jelzőt használta. Csak gondolat szintjén ugyan, de
felmerült egy füves edzőpálya igénye a jelenlegi „küzdőtér” kímélése érdekében. A klubelnök
sok munkával járó, de eredményes időszaknak nevezte a közelmúltat, a jövőre nézve pedig a
fejlődést tűzte ki célul, ennek egyik első lépéseként nyártól egy újabb korosztályos csapatot
szeretnének felvonultatni a már meglévők mellé.
Néhány szóban a zirci utánpótlás-bázisról:









a serdülő csapatok megalakulásával 35-ről közel 100 főre emelkedett az egyesület
taglétszáma
a legidősebbek (U16) két csoportra osztott (9 csapatos) bajnokságban versenyeznek, és
jelenleg a hatodik helyen állnak
a kisebbek tornarendszerben mérik össze erejüket
életkorban rendre fiatalabbak ellenfeleiknél, az U7-es korosztályban például 5 és 6 éves
gyerekek játszanak a zirci csapatban
maximálisan sikerült teljesíteniük az eredeti célkitűzést, a tisztes helytállást
sőt: az U7-es korosztályt leszámítva olyan klubokkal is felvették a versenyt (pl.:
Veszprém), ahol az utánpótlás-nevelés sokkal magasabb szinten történik
edzőkérdés: 2-3 csapattal 1 ember foglalkozik, szinte társadalmi munkában
nagy segítséget kap a klub a szülőktől, főleg a gyerekek utaztatásában
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