Kékek „vették bérbe” elsőként a kupát
Nem volt izgalomban hiány a városi teremlabdarúgó-tornán
Első alkalommal került megrendezésre a Zirci Terembérlők Kupája a Reguly
Antal Általános Iskola tornacsarnokában. A kupát azon közösségek számára
írtuk ki, akik hobbi jelleggel bérelnek termet Zircen. A versenyre előzetesen
tizenkét csapat jelentkezett, egy azonban visszalépett a torna előestéjén. Így két
négyes és egy hármas csoportban kezdődtek meg a küzdelmek március 10-én,
szombaton.
Reggel nyolc órától délután öt óráig szinte megállás nélkül pattogott a labda a
Rákóczi téri teremben. A nyitómérkőzés a Kékek 4:0-s győzelmét hozta a Labdázók
ellen. Minden csoportból két csapat jutott a középdöntőbe, ahol az egyenes kieséses
rendszer érvényesült. A kupa kiírásának sajátossága, hogy ha van olyan játékos, aki a
tornára benevező közösségek közül kettővel is bérel termet, a csoportkörben csak az
egyik csapatban szerepelhet. Abban az esetben viszont, ha csapata nem jut be a
döntőbe, a másik terembérlő közösség viszont igen, egyetértés alapján, automatikusan
szerepelhet tovább náluk. Ezt a lehetőséget használta ki a „C” csoportot megnyerő
Liget SE, amely „leigazolta” az „A” csoport egyik búcsúzó csapatának gólerős
támadóját. Nem tudni, hogy az erősítésnek köszönhető-e, mindenesetre 3:0-ra
legyőzték a Vincze Lajos judo-edző vezette, a csoportkörben két mérkőzésen nem
kevesebb, mint tizenöt gólt szerző Ászokat. Szintén magabiztos győzelmet arattak az
egyik csoportmeccsen súlyos vereséget szenvedő, de aztán egyre jobb formába lendülő
Kékek a „B” csoportból első helyen továbbjutó Legelő Hősei ellen. Az izgalmakat a
csoporteredményei alapján végső győzelemre is esélyes Tequila FC és a Családok
összecsapása hozta. Ez utóbbi neve onnan származik, hogy a csapatot négy apa és fia,
illetve egy testvérpár alkotja. A rendes játékidő nem hozott döntést, 1:1-re álltak a
mérkőző felek. Következhettek a hetes-rúgások, amelyek hőse a két büntetőt is hárító,
egyet pedig belövő idősebb Budai Attila volt, aki később kiérdemelte a torna legjobb
kapusa címet. A labdarúgó-verseny körmérkőzésekkel dőlt el. A harmadik mérkőzés
előtt már tudtuk: a terembérlők kupáját első ízben a Kékek viszik haza, akik előbb a
hetes párbajjal továbbjutó Családokat, majd a Ligetet fektették két vállra (2:1, 4:1). A
két vesztes mérkőzése a második hely sorsáról döntött. A 2:2-es végeredmény a
családi közösségnek kedvezett, hiszen a döntőben jobb volt a gólarányuk. (A sors
visszaadott nekik valamit, ugyanis a csoportkörben éppen gyengébb
gólkülönbségüknek köszönhetően szorultak a második helyre a Liget mögött.) Ez
utóbbi csapat adta a torna gólkirályát, Kamondi Péter hatszor vette be az ellenfelek
kapuját. A legjobb játékos címet Varga Lajos (Kékek) érdemelte ki. Serleggel és
oklevéllel díjaztuk a második és harmadik helyezett csapatot is, majd az ünnepélyes
eredményhirdetést követően Horák Istvánnal, a kupagyőztes csapat kapitányával
megkötöttük a „bérleti szerződést” a vándordíjra. Egy csapatnak háromszor kell
elhódítania a kupát, hogy végleg a tulajdonába kerüljön.
„Jövőre, ugyanitt!” – hangzott el a folyosón, a rendezvény végén. A csapatok
száma és a résztvevők összlétszáma együttesen azt sugallja, hogy lehet folytatása a
Zirci Terembérlők Kupájának. A szervező köszöni Wittmann Endre, Szabó László és
Nagy Tamás közreműködését.
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