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Két fölényes győzelmet aratott férfi kézilabdacsapatunk. Megtört a jég a felnőtt
labdarúgócsapatnál, hosszas nyeretlenségi sorozat szakadt meg. Második helyen zárta
az őszt az FC Zirc serdülőcsapata. Beszámolunk lövészeink két idegenbeli versenyéről
és képriportot adunk közre Schirilla György zirci futásáról.
Akár úgyis felfoghatnánk a Zirc KSE legutóbbi két győzelmét, mint revansokat az FC Zirc két
vereségéért. A labdarúgócsapat Devecser és Fűzfő ellen egyaránt kikapott, míg kézilabdázóink
fölényes győzelmet arattak a két ellenféllel szemben, ráadásul vendégként. Igaz, hogy egyik csapat sem
játszott hazai környezetben: Devecser Ajkán, Fűzfő Várpalotán rendezte a meccsét. A Kristályvölgyi
SE néven szereplő devecseriek elleni mérkőzés zirci találattal vette kezdetét, amire hamarosan jött a
válasz. Szoros azonban ekkor volt utoljára az eredmény, a vendégcsapat jó védekezésének és a
kapuban kiválóan védő Hermann Dávidnak köszönhetőn a hazai lövések csak nagyon ritkán jutottak el
a kapuba – tudtuk meg Kovácsné Palkovics Mártától, a Zirc Kézilabda Sportegyesület elnökétől.
10, 20, 30… Három kerek szám. Az első a devecseri, a második a zirci találatok száma, a
harmadik pedig azt jelzi, hogy mennyi idő alatt alakult ki ez az eredmény. Szinte már eldőlt a
mérkőzés az első játékrészben. A második félidőben a devecseriek védekezést váltottak, de ezzel sem
tudták meglepni a zirci fiúkat, akik
gólerős
támadással
és
kemény
védekezéssel felőrölték az ellenfelet –
közölte a KSE elnöke. A 35-20-as
végeredmény
kialakulásában
nagy
szerepe volt a négyszeres megyei
gólkirály Honyecz Gábornak és Palkovics
Mártonnak, akik tíz gól fölött dobtak a
mérkőzésen.
A két fiatal megtartotta jó formáját
a soron következő találkozóra is.
Ezúttal Kovács Ákos is beleszólt a
gólparádéba, nyolc találattal. Kovácsné
Palkovics Márta elmondta: a fűzfőiek
cserepadja
üresen
maradt
a
mérkőzésre, hét fővel álltak ki. A zirciek
remek kezdéssel hétgólos fórra tettek
Zirci sánc. A csapat két megyei válogatottja, Honyecz Gábor és
Kovács Ákos indulásra kész. Kristályvölgyi SE–Zirc KSE 20:35 (Fotó: szert, amit meg is tartottak az első
Kovácsné Palkovics Márta)
játékrészben.
Fordulást
követően
növelte előnyét a Zirc KSE, még nyolc
ziccer kihagyása és hat eladott labda is belefért a hősiesen küzdő balatonpartiakkal szemben. Annyira
nem volt acélos a védelem, mint az ezt megelőző héten, így a két kapusnak bőven akadt dolga a
mérkőzésen. Ketten több mint húsz lövést hárítottak, ami jelzi, hogy az ellenfél nem adta fel a derbit.
A támadójáték is elmaradt a múlt hetitől – írta tudósításában a sportegyesület elnöke. A zirciek így is
37 gólt dobtak. Mi lett volna, ha jól támadnak?

SPORTCSARNOK – KÉPCSARNOK

A kép csalóka: ebben a helyzetben a 14-es számú devecseri játékos van a
legmagasabban, de a mérkőzésen Hermann Dávid, a zirciek kapusa volt leginkább a
helyzet magaslatán

Jól védekezett a csapat Devecser ellen

Volt mit ünnepelni a végén. A játékosok és Fodor József vezetőedző megköszönték a
biztatást

FOTÓK: K. P. M.

Kettős vereséggel zárult az FC Zirc herendi kirándulása november 5-én. A porcelángyári csapat
5:3-ra győzte le ifistáinkat, 1:0-ra felnőtteinket. Törékeny tárgy a porcelán, s ettől az újabb kudarctól
akár össze is törhettek volna focistáink, de szerencsére nem ez történt, inkább a jeget törték meg egy
héttel később: mind a felnőtt, mind az U19-es csapat 2:0-ra nyerte meg a Sümeg elleni mérkőzést. A
felnőtt találkozó második félidejében szinte egykapuzott a csapat, de ugyanaz volt a helyzet, mint
Herend ellen: egyszerűen semmi nem jött
össze.
Ezúttal
azonban
könnyebben
megengedhette
magának
a
kihagyott
ziccereket Zirc, hiszen az első játékrészben
tulajdonképpen eldöntötte a mérkőzést a
gyenge erőt képviselő sümegiek ellen. A
herendi vendégszerepléskor azonban nem
sikerült megzörrenteni a hazaiak hálóját, akik
egy ellentámadásból váratlanul gólt szereztek
a mérkőzés hajrájában. A legutóbbi
győzelemmel az FC Zirc felnőtt csapata
stabilizálta
helyét a középmezőnyben,
eredményes zárás esetén akár annak elejét is
elfoglalhatja. Az ifjúsági alakulat sikeres ösküi
vendégszereplés esetén dobogóról várhatja a
tavaszi folytatást.
Állandó jelleggel veszélyben forgott a sümegi kapu a
A zirci U16-os korosztálynak megszakadt második félidőben, de minden kifelé pattant. FC Zirc–
ugyan nyolc meccsig tartó veretlenségi Sümegi VSE 2:0
sorozata Alsóörsön a záró fordulóban, de így is megtartották második helyüket a tabellán. Gratuláció
illeti a Nagy László vezette serdülőcsapatot, amely mindössze kétszer kapott ki az egész szezonban.
November 6-án, vasárnap lezárult a Bozsik Program őszi tornarendszere. Berkes Tamás tanítványai

közül a legjobbnak az U9-es csapat bizonyult a veszprémi műfüvön, két győzelem, egy döntetlen és
egy vereség a mérlegük. Az U7-es és U11-es korosztály teljesen egyformán szerepelt, csupán
mérkőzéseik gólarányában tértek el. Mindketten legyőzték a Szilágyit és Herendet, ugyanakkor
vereséget szenvedtek a házigazda Veszprém FC „A” és „B” csapatától. A legeredményesebb góllövő –
immár másodszor – Klespitz Milán volt, aki hétszer talált az ellenfelek kapujába. Okleveles dicséretben
részesült Heim Márk, Helt Gergő, Dublecz Márk és Drahovszky Gergő.
A Football Club Zirc Sportegyesület november 29-én, kedden, 17 órakor tartja közgyűlését a
polgármesteri hivatalban.

Lő-tér – az MTTSZ Zirc lövészklub három idegenbeli versenyének adatbankja
Falusi Fiatalok Céllövő Fesztiválja meghívásos lövészverseny, Bakonyszentlászló, 2011. augusztus 27.
Kispuska 50 év felett
2. Varjas József
1954. Zirc
Férfi kispuska 50 m
6. Dombi János
1975. Zirc
Női kispuska 50 m
3. Szőnyi Olga 1977. Zirc
87
Ifjúsági fiú kispuska 50 m
6. Szabó Róbert
1995. Zirc
50 év feletti sportpisztoly 25 m
4. Varjas József
1954. Zirc
Női sportpisztoly 25 m
3. Szőnyi Olga
1977. Zirc

Légfegyveres versenyszámok

158

Férfi légpuska 10 m
2. Dombi János
1975. Zirc
3. Kukoda Péter
1985. Zirc
Női légpuska 10 m
3. Szőnyi Olga
1977. Zirc
Serdülő fiú légpuska 10 m
6. Mihályfi Vendel
2001. Zirc
Légpisztoly 50 év felett
5. Varjas József
1954. Zirc
Légpisztoly férfi 20 év felett
1. Kukoda Péter
1985. Zirc
4. Dombi János
1975. Zirc

159

96
170
67

A számok a köregységet jelentik.

169
159
135
8
164
179
165

Céllövész emlékverseny 1803-2011. Baja meghívásos minősítő lövészverseny, 2011. szeptember 24.
Nyílt irányzékú légpuska 20 lövés, álló
Ifjúsági leány:
6. Albert Hanna 1995. MTTSZ Zirc

52

49

101

Felnőtt férfi:
1. Dombi János 1975. MTTSZ Zirc
2. Kukoda Péter 1985. MTTSZ Zirc

88
79

83
85

171
164

Ifjúsági leány:
1. Albert Hanna 1995. MTTSZ Zirc

64

71

135

Felnőtt férfi:
12. Kukoda Péter1985. MTTSZ Zirc
13. Dombi János 1975. MTTSZ Zirc

85
79

76
80

161
159

Légpisztoly 20 lövés, álló

Az első oszlop az első tíz lövés köregységét, a második oszlop a második tíz lövés
köregységét, a harmadik oszlop az összes köregységet mutatja.

Kukoda
Péter
átveszi
a
második
helyezettnek járó díjat légpuska 20 lövéses
számban, felnőtt kategóriában (Fotó:
MTTSZ Zirc)

Bakony Kupa. A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége területi versenye. Veszprémi
lőtér, 2011. október 8.

Nyílt irányzékú légpuska 20 lövés, álló
Felnőtt férfi:
1. Dombi János 1975. MTTSZ Zirc
Ifjúsági leány:
1. Albert Hanna 1995. MTTSZ Zirc
Légpisztoly 20 lövés, álló

1. Albert Hanna 1995. MTTSZ Zirc
Felnőtt férfi:
1. Albert László 1975. MTTSZ Zirc
Kispuska 50m
Felnőtt férfi:
1. Varjas József 1954. MTTSZ Zirc
2. Dombi János 1975. MTTSZ Zirc

Ifjúsági leány:
A cukorbetegek világnapja alkalmából, egy ötnapos futás keretében Zircre látogatott
Schirilla György, a jeges Duna átúszásáról is híres sportoló. Képriport.

LAPZÁRTA – Újabb fölényes Zirc KSE-győzelem, ezúttal Balatonbogláron. Futballzakó: Öskü–FC Zirc 8:0

Kelemen Gábor

