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Eredményes szeptemberi hónapot zártak a labdasportok képviselői. Kaufmann
Krisztián nyerte a darts házi versenyt. Befejeződött a bringás szezon, a kerekek
idővel sítalpakra cserélődnek a zirci profi kerékpárversenyzőnél, aki a legutóbbi
versenyeiről számolt be.
Nagyszerű rajtot vett férfi kézilabdacsapatunk a megyei bajnokságban. Bár első,
Nemesvámos elleni mérkőzése elmaradt a Zirc KSE-nek, ez nem törte meg a felkészülés során
megszerzett lendületet. A zirciek szeptember 25-én a Veszprémi Egyetem csapatát fogadták. – Az
első félidő nehezen indult, fej fej mellett haladt a két csapat – mondta el Honyecz Gábor
csapatkapitány. Az elmondottakat hűen tükrözi a félidei eredmény, 12:12-re álltak a mérkőző felek. A
második játékrészben 4-5 gólos előnyt sikerült kiharcolnia a KSE-nek, amit a csapatkapitány szerint
gyors indításaiknak köszönhettek. A mérkőzésen 32:28-as hazai siker született, de Gábor rávilágított
a gyengeségekre is: „sok technikai hiba és sok kihagyott helyzet”.
Talán tanulságul szolgált mindez a csapat számára, hiszen következő mérkőzésüket már
fölényesebben nyerték, szintén hazai pályán. Az egykori várpalotai játékosokból álló Marathon KSE
ellen 39:33-re győztek a zirciek október 2-án, vasárnap. Az idei harmadik találkozón is
pályaválasztóként lépett elő csapatunk, s óriási meglepetésre megszorongatta a megyében kézilabdafellegvárnak számító Balatonfüred második számú csapatát. Mint azt Kovácsné Palkovics Márta
elnökasszony elmondta, benne volt a mérkőzésben a győzelem lehetősége is, mindössze egy góllal
tudtak nyerni az esélyesebb fürediek. Ugyanezen a hétvégén labdarúgócsapatunk, a Football Club Zirc
is a bajnokság legerősebb csapatával, a tavalyi bajnok, de magasabb osztályban nem induló Úrkút SKval találkozott. A rangadó álomszerűen kezdődött a vendéglátó zirciek számára, Koller Péter góljával
már az első tíz percben megszerezték a vezetést. Aztán hirtelen fordulat következett be a
mérkőzésen, s a jó erőkből álló úrkútiak pár
perc alatt megfordították az eredményt. Nem
váratott magára sokat a harmadik vendég gól
sem, majd egy ezt követő kiállítás hazai
oldalon még nehezebb helyzetbe hozta
csapatunkat.
A szünetben hármat cserélt Szabó László
vezetőedző, s ez láthatóan jót tett a
csapatnak, noha a vendégek újabb gólt
szereztek nem sokkal a fordulást követően.
Zirc azonban nem tört össze, több játékos
játéka feljavult a második félidőre. Ennek meg
is lett az eredménye, a listavezető Úrkút nem
tudta többször bevenni a két kihagyott
mérkőzés után visszatérő Jelencsics József
kapuját, sőt a szépítést is sikerült megszerezni A tavaszi magabiztos győzelem után ezúttal is
Ringhoffer Zoltán révén. Sajnálatos, hogy megnyerte Zirc a kistérségi rangadót Csetény ellen. A
ifjúsági csapatunk – a helyezések alapján képen a tavalyi leggólerősebb játékosunk, Bogdán István
szintén rangadónak számító mérkőzésen – az küzd a labdáért (Fotó: Heinrich Péter)

utolsó utáni pillanatban kapott góllal vesztett két pontot, de az 1:1-es eredmény is dicséretes a tavalyi
bajnokság bronzérmesétől. A Football Club Zirc számára egyébként legjobban a szeptember 24-25-ei
hétvége sikerült: szombaton a hazai felnőtt és ifjúsági győzelem mellett a serdülők (U16) is nyerni
tudtak, Balatonalmádi otthonában. Vasárnap az első tornát bonyolították le az idén újrainduló Bozsik
Program keretében. Az U7, U9, U11-es korosztály összesen tizenkét mérkőzést játszott, s mindössze
két vereséget szenvedett. A legügyesebbek a legkisebbek voltak, akiknek a leggyengébb eredményük
is egy döntetlen volt. Szabados Dániel (U9) és Drahovszky Gergő (U7) góljaival kiemelkedett a
mezőnyből, mindketten tíz gólt szereztek az összesen lőtt 14, illetve 15 találatból. A kicsiket a
következő hétvégén láthatta a zirci közönség is, hiszen bemutató mérkőzést játszottak a sportpálya
felavatásának 40. jubileumi évfordulója tiszteletére rendezett gálamérkőzés szünetében.
Egyébként az ünnephez hozzájárult az „aktuális” futballcsapat is, amely Alsóörsről kettős
győzelemmel tért haza október 1-jén, szombaton. Sajnos a tizenhárom éveseknek még nem volt
sikerben részük, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy új csapatról van szó, akik között szintén
vannak ügyes focistapalánták. A serdülő csapat eddig mindössze egy mérkőzését veszítette el,
Balatonfüred otthonában. Balatonkenese ellen fölényes győzelmet arattak, a kistérségi rangadón 3:2re legyőzték Csetényt, legutóbbi mérkőzésükön pedig hét gólig jutottak – három kapott ellenében – a
Péti MTE otthonában. A menetelő tizenhat évesek a hétvégén Peremartont fogadják, míg a felnőtt és
ifjúsági csapat Fűzfőre látogat.

A sportért felelős önkormányzati bizottság
Kaufmann Krisztiánt, a „Wings” Darts Club
versenyzőjét választotta meg az év zirci
sportolójának a 2010. évre vonatkozóan, felnőtt
kategóriában. Krisztiánnak ennél fogva egy kicsit
nagyobb figyelmet szentelünk a most induló
rovatban, így nem kerülhette el figyelmünket az sem,
hogy ő nyerte a klub házibajnokságának második
fordulóját. A csoportelsőséget követően hármas
különbségű győzelmekkel menetelt az év felnőtt
sportolója a döntőig, ahol szintén sikerült az arányt
megtartania: Kaufmann Kriszitán – Tax Tibor 4:1. A
háziverseny győztese ott lesz a csapatban a steel
nemzeti bajnokság soron következő fordulójában,
amelyre a hétvégén kerül sor. (infók: wingsdc.gportal.hu)
Kaufmann Krisztián az "Év Sportolója" díjjal a Városházán.
Vörös Kálmán alpolgármester elismerő tapsa

Nyáron ismerhették meg az olvasók Galaczi Miklós profi kerékpárversenyzőjét, aki
azóta több versenyen vett részt, s le is zárult számára a szezon.
A zirci bringás a júniusi horvátországi vendégszereplést követően egy újabb külföldi versenyen
indult klubja, az Atlantis Casino színeiben. A magyar államalapítás ünnepén került sor a semmeringi
futamra az osztrák határnál, amiről Miklós elsősorban a számok nyelvén beszélt: – A kör érintette a
mintegy1200-300 méter magas Semmering-csúcsot, illetve a Schneeberg nevű dombocskát, 2070
méter magassággal. Az össztáv 269 kilométer volt, körülbelül 3600-700 szinttel.
A versenyen 220-an indultak, Galaczi Miklós elmondása szerint minden előzetes várakozást
felülmúlt az elért 19. helye. Hozzá kell tenni, hogy a zirci kerékpáros sprinter, márpedig az ausztriai
futam inkább a hegyi menőknek szólt. A 400 méteres befutó az Írott-kő aljában, Löckenhausban volt.
A környék egyébként ismerős volt a sportoló számára, hiszen a hegységre Velem községből lehet
feljutni, ahol kisgyerekkori éveit töltötte. Az egyik hegyi versenyt követte a másik, szeptember elején
a Mátra-kör. A feladat ki volt adva: a csapat hegyi menőit a legjobb pozícióba segíteni. – A Mátra

megrostálta a mezőnyt, a lejtmenet szintén. (Felfelé a terhelés, lefelé a meredekség.) A hegyre
feljutottam, aminek nagyon örülök – emlékszik vissza Miklós a versenyre. Az Országos Bajnokság
páros időfutama nem sikerült valami jól a zirci kerékpárosnak, ennek okát a Mátra-körre vezeti vissza.
Mint azt elmondta, elfáradt, de nem fizikailag – hiszen az intenzitáshoz már hozzászokott –, hanem
fejben. „Megrogytam” – összegzi a futamot, amelyen Dányi Pállal indult párban, s társa remek
formájának köszönhetően sikerült a nyolcadik helyet elcsípniük.
Galaczi Miklóstól megkérdeztük azt is, hogyan készül egy versenyre. Sokat látjuk őt a zirci
utcákon, de hogy éppen edz, azt onnan tudjuk meg, hogy be van öltözve. – A felkészülés mindig az
adott versenyhez igazodik – szögezi le,
majd hozzáteszi: a magyarországi
futamokra (80-100 km-es távok) nem
nehéz felkészülni, a külföldi futamok
viszont húzósabbak. Az edzésprogramot
az edző írja össze a versenyzők
számára, ez nagyjából egyforma, a
minimális különbség a szív eltérő
aktivitásából adódik. Miklós zirci, az
edző viszont budapesti, a beszámolók
telefonon keresztül történnek. Hegyi
futamokat megelőzően – mint amilyen
több is volt az elmúlt időszakban – a
cseszneki
szerpentint
választja
edzésterepül a kerékpáros. – Lehet,
"Utánam a mezőny!" Galaczi Miklós piros-kék-fehér
hogy kicsit sokkoló, de olykor 20-szor színekben versenyzik
is „megmászom” a hegyet. Unalmas
folyamat, a zenehallgatás azért segít.
A számára szezonzáró Ravazd-Tényő futamon a rendkívül előkelő 5. helyet szerezte meg Miklós,
aki most már hétvégenként két alkalommal együtt edz zirci amatőrversenyzőkkel. Télen pedig –
legalábbis hóeséskor, hiszen egyébként mínusz tizenöt fokban is kimegy biciklizni – a kerekek
sítalpakra cserélődnek.
Kelemen Gábor

