Újra szombaton játssza hazai meccseit a zirci futballcsapat
A téli holtidőszakban is megtartotta harmadik helyét a Football Club Zirc. No,
nem a bajnokságban, hiszen ott ez csak természetes annak szünetelése miatt. A
Füred Kupa felkészülési tornán szerepelt igen eredményesen csapatunk, a tíz
résztvevő közül hetet maga mögé utasított, s csak két magasabb osztályban
szereplő együttes, a Balatonfüred FC és a Várpalota tudta megelőzni.
A március 12-én kezdődő tavaszi szezon előtt Heinrich József klubelnökkel
beszélgettem, aki elmondta, megerősödött csapattal vágnak neki a küzdelmeknek. Nem
csak a felnőtt, hanem az ifjúsági és serdülő keretet is fel tudták tölteni játékosokkal, ami
nem akármilyen előnnyel jár: Zirc újra szombaton tudja rendezni hazai mérkőzéseit.
Ennek eddig – a megyei első osztály őszi szezonjában – az volt az akadálya, hogy
átjátszásra kényszerültek, tehát voltak olyan fiatalok, akiket létszámhiány miatt mind a
serdülő, mind az ifjúsági csapatban szerepeltetniük kellett, viszont a szabályban foglaltak
szerint 24 órának el kell telnie ahhoz, hogy egy játékos újra pályára léphessen. Heinrich
József a változással a nézőszám emelkedésére és ezzel bevételnövelésre számít, olyan
értelemben, hogy a kistérség futballérdeklődésű községeiben a csapatok vasárnap lépnek
pályára.
A klubnál problémát jelent, hogy a tartalékcsapatból nem tudtak senkit sem beépíteni
a felnőttek közé, így kénytelenek voltak rutinosabb játékosokat igazolni a környező
településekről, s egy fő érkezett Peremartonból. A 17 és 22 életév közötti labdarúgókat
nagyon nehéz rávenni az edzésre járásra – panaszolja az elnök, aki egyelőre képtelen
megértetni ezekkel a fiatalokkal, hogy a futball munka is, nem csak játék. Komoly
erősítés lehet a Finnországból hazatérő Egyed Viktor, aki diákként csere volt, de
játékosként mindenképpen kezdőként számítanak rá. Az egyetemista fiatal megsérült
ugyan a felkészülési időszakban, de felépülését követően elfoglalhatja helyét a védelem
tengelyében. Dublecz Tamás után egy újabb saját nevelésű zirci labdarúgó tért vissza
nevelőegyesületéhez: Pálmai Zoltán, aki sok éven át a bakonybéli együttest erősítette.
A klubtól mindössze ketten távoztak a tél folyamán, így bizonyos, hogy a csapatba
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Ugyanakkor kétséges, hogy a csapat
le tudja-e játszani első hazai
meccsét, s ha igen, nem tesznek-e
Az őszi utolsó fordulóban, Tapolca ellen a köd okozott
kárt huzamosabb időre a talajban. A problémát, szinte alig látszik a Fáy utcai lakótelep. A
klubvezető elmondja, lépten-nyomon meteorológusok által előre jelzett időjárás alkalmas
az időjárás-előrejelzést bújja, amely lehet a játékra a tavaszi nyitányon, viszont a pálya
szerint március 10-én megérkezik a talaja hagyhat kívánnivalót maga után (Fotó: fczirc.hu)
tavasz. Persze tisztában van azzal is, hogy ez még nem garancia a zavartalan
játékkörülményekre az első versenynapon, s akár a későbbiekben. A zirci csapatok
többnyire fedél alatt edzettek, de azért előfordult, hogy a felnőttek városnézésre
indultak, természetesen futólépésben. Különösebb célt nem tűzött ki az egyesület
tavaszra, de nincs is könnyű dolguk e tekintetben, hiszen eddig messze a várakozáson
felül teljesítettek. A nyáron kitűzött célt, a biztos bennmaradást gyakorlatilag akkor is

tudják hozni, ha egyetlen pontot sem szereznek. A zirci közönség persze bízik benne,
hogy ez nem így lesz, s a Péti MTE elleni, a klubelnökkel készített interjú napján, délután
lejátszott, barátságos, 3:0-val végződött találkozó ennek teljesen az ellenkezőjét ígéri…
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