Hétvégén kezdődik a labdarúgó megyei első osztályú bajnokság, amelynek a zirci csapat
nyolc év után résztvevője ismét. Stabil anyagi háttér, eredményes felkészülés, kiváló talajú
sportpálya, minőségi játékosállomány a felnőtt és az utánpótlás kategóriában egyaránt.
Hosszabb távon öt év, rövidebb távon az elmúlt két hónap kemény munkájának
gyümölcse mindez. A rajt előtt Heinrich József klubelnök mérlegelt, akinek
oroszlánrésze van a zirci labdarúgás reneszánszában.
Az anyagi stabilitás megteremtése, új szponzor bevonása
Hogy fejlődésnek indult városunk legnépszerűbb és legnagyobb múltra visszatekintő
sportága, azt nemcsak az első osztályba való feljutás bizonyítja, hanem egy új szponzor
megjelenése a klub háza táján. Ennek ellenére komoly kihívást jelent hat csapatot működtetni,
ezért csekély emelés történt a jegyárban. Bérletigazolványt váltani abból a szempontból
érdemesebb, hogy ezzel a vásárló-szurkoló a klub pártoló tagjává válik. Az önkormányzat
továbbra is biztosítja a klub számára a pálya fenntartásához szükséges fedezetet és alkalmazza
a karbantartási feladatokat ellátó közcélú munkást.
A felnőtt csapat játékosállománya
A klubvezetés szerette volna azt a csapatot indítani a megyei első osztályban, amely kivívta a
feljutást. Különböző okoknál fogva, elsősorban családi és tanulmányi elfoglaltság miatt
azonban néhány labdarúgó felfüggesztette a játékot, így kicsit átalakult a játékos-keret. A
vezetők fontosnak tartják, hogy minél több helybéli rúgja a labdát hazai színekben, ezért
visszaigazoltak egy saját nevelésű fiatalt, és érkezett egy komoly labdarúgó múlttal
rendelkező játékos, aki újdonsült zirci lakos. A megye kissé távolabbi helyeiről történő
igazolások mellett a klub a kistérségből is táplálkozik, ezúttal egy ifjúsági korú
bakonyszentkirályi kapust szemeltek ki.
Az utánpótláskérdés megoldása
A „Sólymok” serdülőbázis után is van élet, ezt bizonyítja, hogy négy kölyökcsapatot tud
indítani az FC Zirc a bajnokságban. A legidősebbek nagypályán fognak játszani, őket
Heinrich Péter készíti fel. A hét, kilenc, tizenegy évesekkel Berkes Tamás foglalkozik, ők
tornarendszerben versenyeznek. Az utánpótlás-nevelésben – a gyerekek csekély száma miatt –
térségi összefogásra van szükség. A legfőbb partnertelepülés Borzavár, ahol egy tanárnő,
Zsova Mária készíti fel a kicsiket határtalan lelkesedéssel. A focistapalánták edzőtáborral
készülnek a bajnokságra, ennek keretében a versenyek mellett kirándulásokon, s egy balatoni
hajóúton is részt vesznek.
A felkészülés értékelése, célkitűzés
A gyengébb kezdés után fokozatosan lendült bele a felnőtt csapat, s szép eredményekkel zárta
a felkészülési időszakot. A legutóbbi mérkőzéseken a törzsszurkolók is dicsérően szóltak a
játékosok teljesítményéről, ennek ellenére a klubvezetés óvatos, s újoncként a biztos
bennmaradást tűzte ki célul. Ennek eléréséhez legalább három csapatot szeretne megelőzni az
FC Zirc a kiesők számának esetleges növekedése miatt. A sorsolás kedvező a klub számára,
hiszen a szezon elején kerül sor azokra a mérkőzésekre, amelyeken lehet pontokat
gyűjtögetni, s ezzel bebiztosítani a mezőnyben egy stabil pozíciót. A zirci csapat szombaton
Herenden kezdi meg szereplését.
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