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1 éve veretlen a bajnokságban a zirci ifjúsági csapat! Utolsó hat meccsét
megnyerte az U16-os korosztály. Jól sikerült a Bozsik Program második tornája
a focistapalántáink számára. Indokolt, hogy rovatunk második számát a Football
Club Zirc-nek szánjuk!
Nem akármilyen sorozatot tudhat maga mögött a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban
szereplő FC Zirc U19-es csapata. Vasárnap volt pontosan egy éve, hogy a zirci ifi utoljára vereséget
szenvedett a bajnokságban. Azóta 25 mérkőzést játszottak, 19 győzelem és 6 döntetlen a mérlegük. A
2010–2011-es szezonban bronzérmesek lettek, jelenleg a bajnokság második helyén állnak a pályán
elért eredmények alapján. A legutóbbi, Pét elleni mérkőzésüket 1:0-ra megnyerték, ezzel teljesült az
egyéves veretlenség. Az Ajka Kristály volt az utolsó, amely le tudta győzni a zirci U19-es csapatot
2010. október 23-án.

A Pét elleni győztes csapat. Sándor Roland bombagóljával győzték le legutóbbi ellenfelüket. Az álló sorban
balról a második Heinrich Péter, a csapat edzője

Akik a fantasztikus sorozatból kivették a részüket:
Vörösházi Gábor, Bachstedter Szabolcs, Csillag Milán, Budai Attila, Kőműves Sándor, Sándor Roland,
Szakács Péter, Veinperl Kristóf, Bierbauer Dániel, Völgyvári Tamás, Kovács Levente, Papp Bence,
Vágenhoffer Richárd, Iker Máté, Veres Milán, Schönig László
SZÉP VOLT FIÚK!
Vörösházi Gábor csapatkapitány (balról) és Bachstedter
Szabolcs duplán ünnepelhetett a hétvégén: a két fiatal
100. bajnoki mérkőzését játszotta. Nem csak a jubileum
szép, hanem az is, hogy ezt számon tartják, büszkék rá.
Kuriózumnak számít, hogy éppen egyszerre lett meg a
két ifistának a századik meccs. Szabi számára tényleg igazi
souvenir lesz a dressz (focistanyelven alápóló), hiszen
társai ellátták azt szignójukkal.

Tovább menetel a bajnokságban a Nagy László vezette
U16-os serdülő csapat, amely két rangadót nyert meg
egymás után. 2011. október 15-én Peremartont
fogadták. A két, dobogós helyen álló csapat találkozóján
végig a vendégeknek állt a zászló, többször is vezettek a
mérkőzésen, de végül az utolsó pillanatokban sikerült
megfordítani az eredményt. A rangadón mesterhármast
ért el Svéd Rómeó, aki – amellett, hogy holtversenyben
vezeti a bajnokság góllövőlistáját – a regionális
válogatottba is meghívót kapott. Ez három megye
legtehetségesebb fiataljaiból tevődik össze. A serdülők
legutóbbi, Várpalota elleni mérkőzésükön 8:2-es győzelmet arattak, de az igazsághoz hozzátartozik,
hogy az ellenfél nyolc játékossal állt ki a mérkőzésre. Ez azonban nem kisebbíti az U16-os korosztály
érdemeit, amely sorozatban hatodik mérkőzését nyerte meg, s második helyen áll a tabellán
Balatonfüred mögött.

Felnőtt csapatunk sajnos hullámvölgyben van. A kilencedik fordulóban súlyos, 3:0-s vereséget
szenvedtek az újonc Fűzfő otthonában. Több meghatározó játékosát is kénytelen volt nélkülözni
Szabó László vezetőedző, de ezzel még nem mentette fel a csapatot a klubvezetés a kudarc alól. Nem
sikerült javítani a soron következő hazai mérkőzésen, a Péti MTE egy pontot elvitt Zircről. Az első
félidő alapján döntetlent sem nagyon érdemeltek a vendéglátók, de szünet után feljavult az FC Zirc
játéka, s a pétiek szinte alig jutottak el Jelencsics József kapujáig. Több gólszerzési lehetőség is akadt, s
végül három cserejátékos hozott össze egy teljesen jogos tizenegyest, amellyel – mintegy tíz perccel a
rendes játékidő letelte előtt – a zirciek megszerezték a vezetést. A vendégek azonban nem adták fel, s
az utolsó percekben egy szabadrúgásból kiegyenlítettek. A felnőtt csapat 16 ponttal a 7. helyet foglalja
el a tabellán.

A Bozsik Program második tornáját bonyolították le október 15-én, szombaton, a veszprémi műfüves
pályán. Az FC Zirc focistapalántái ezúttal is kimagaslóan szerepeltek, a 7 és 9 évesek egy kivételével
az összes mérkőzésüket megnyerték, míg a 11 évesek ötvenszázalékos teljesítményt nyújtottak. A
három korosztály legeredményesebb góllövője Klespitz Milán volt, aki kilencszer talált az ellenfelek
kapujába. Végre kijutott a siker az U13-as csapatnak is, amely utolsó őszi tornáján vett részt az elmúlt

hétvégén. Az első két tornán nem sikerült pontot szerezniük a tizenhárom éveseknek, ezúttal
azonban csak egy alkalommal kaptak ki, legyőzték 2:0-ra Csetényt, s döntetlent játszottak az NB II-es
Gizella SE lánycsapatával. Ebből a korosztályból Asbóth Attila már több alkalommal kapott meghívót a
megyei válogatottba. Az U13-asok tavasszal folyatják a kinti küzdelmeket.

Világoskékben az FC Zirc focistapalántái az október 15-ei tornán. A fiúk mellett egy-két kislány is van a
csapatban

Mindenszentek miatt hétfőn is rendeznek fordulót a megyei első osztályú bajnokságban, így az FC
Zircnek három nap alatt két mérkőzést kell játszania. Szombaton, a felnőtt tabellán a zircieket követő
Tapolca otthonába látogat a csapat, majd hétfőn Devecsert fogadja. A vörösiszapkatasztrófa-sújtotta
település futballklubjának legutóbbi zirci vendégszereplése alkalmával labdákat adományozott
egyesületünk. A serdülő csapat szomszédol a hétvégén, szombaton délelőtt Gyulafirátótra látogat.
Kelemen Gábor

