Valahol a megye I. és a megye II. között
Kérdéses a zirci labdarúgócsapat felsőbb osztályú szereplése
A végsőkig kiélezett harcban vívta ki a bajnoki elsőséget a Football Club Zirc a megyei
másodosztály keleti csoportjában, megszerezve ezzel a feljutás jogát. Mint azt a magyar
labdarúgás jelenéből vett számtalan példával lehet bizonyítani, nem minden a versenypályán
dől el, egy magasabb osztályban való indulásnak több feltétele is van, amelyek nem biztos,
hogy minden csapat esetében adottak. Négy alapvető szempontról lehet beszélni, ezeket
mérlegelte Heinrich József klubelnök.
1. Gazdasági helyzet /csapatok működtetése/
MEGYEI II.

MEGYEI I.
költségvetés (Ft)

2 500 000

3 500 000-4 000 000
támogatás
önkormányzat

90 000 Ft + létesítmény-fenntartás

várható tárgyalás a városvezetés és a klubvezetés között
vállalkozók

kb. 1 000 000 Ft

egyeztetés, új szponzorok bevonása („kalapolás”)

saját bevételek /belépőjegy, bérlet, tagdíjak/
500 000 Ft

várható növekedés
főszponzor

a fennmaradó költségek + szertárosi munkadíj

továbbra is anyagi támogatásáról biztosítja a klubot, de
arányaiban nem tudja vállalni a költségeket

Ezen a téren tehát nem túl biztató a helyzet, június végéig minimum 1 000 000 Ft-os induló tőkére
lenne szüksége a klubnak ahhoz, hogy be tudja nevezni csapatát a következő hónap elején a megyei
első osztályú bajnokságba.
2. A felnőtt csapat játékosállománya
A többéves eredménytelen szereplést követően 2006-ban erősödött meg a csapat, amikor
visszatértek azok a zirci játékosok, akik a legutóbbi megyei első osztályban eltöltött idényt
követően távoztak az egyesülettől. Az eredmény rögtön egy bronzérem lett a 2006–2007-es bajnoki
idényben, de utólag ez csalódást jelentett, hiszen a csapat sokáig a második helyen állt, ami az
akkori helyzet szerint feljutást biztosított volna a klub számára. A megyei első osztályról a
következő bajnokságban is lecsúszott a csapat, ezért megváltozott a vezetőség játékos-politikája:
megyeszerte ismert, NB I-es, NB II-es múlttal rendelkező labdarúgókat hoztak Zircre. A
klubvezetés elgondolásának és a minőségében javuló játékosállománynak együttesen tudható be az
idei bajnoki cím. A vezetőség nem retúrjegyet szeretne váltani a megyei első osztályba, ezért újabb
igazolásokkal erősítenék a játékos-keretet.
3. Utánpótláskérdés
A megyei első osztályú bajnokságba való benevezéshez öt utánpótláscsapat (U19, U16, U11, U9,

U7) megléte kötelező, egy (U13) ajánlott. A három legfiatalabb korosztály képviselői
tornarendszerben versenyeznek. A Football Club Zirc rendelkezik ezekkel a korosztályos
csapatokkal, a focistanövendékek a heti rendszeres edzések mellett különböző tornákon vesznek
részt, amelyet a klub a partnertelepülésekkel összefogva bonyolít le. A magasabb szinten történő
foglalkoztatáshoz és működtetéshez be kellene vonni a munkába a testnevelőket és a szülőket, a
gyereklétszámot pedig a környező településekről lehetne feltölteni, de csak néhány olyan helység
van, ahonnan lehet „importálni”:
Bakonyszentkirály
Partnertelepülések

Utánpótláscsapataik eleve érdekeltek a
megyei I. osztályban

Porva
A
legszorosabb
kapcsolat,
edzőpartnerség, tornák szervezése

Borzavár

A szülői motiváció hiánya
érzékelhető, pedig közvetlen
szomszéd településekről van szó

Csetény
Dudar
Bakonynána
Nagyesztergár
Olaszfalu

4. Létesítményhelyzet
 Pálya
A közelmúltban lezajlott öregfiúk tornán résztvevő, egykori
aktív labdarúgók egyöntetű véleménye szerint hosszú évek
óta nem volt ennyire jó minőségű a zirci sportpálya.
Fenntartás:
Önkormányzat
→ 1 300 000 Ft + 1 közcélúan foglalkoztatott pályagondnok
Hanich Gép Kft.
→ gépi munkálatok
 Öltöző
Az elmúlt öt évben: külső és belső rekonstrukció
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