A Vincze Judo Club vitte haza a legtöbb díjat
Sportkitüntetéseket adott át Zirc város önkormányzata
Felnőtt és utánpótlás kategóriában öt kitüntetés került átadásra a „Zirc Város
Sportjáért” 2011. díjátadó ünnepségen. Először adták át az év egyesülete díjat, amelyet
a város hírnevét határon túlra is elrepítő „Wings” Dart Klub és Vincze Judo Club Zirc
kapott megosztással, a különdíjat pedig a Football Club Zirc Sportegyesület ifjúsági
labdarúgócsapata érdemelte ki egy éves veretlenségi sorozatára.
– Az embernek szüksége van arra a fizikai és szellemi időtöltésre, amit a sportolás jelent. A
pillanatnyi feladat és a cél komolysága feledteti a munkahelyi gondokat, elmulasztott
lehetőségeket, a port a kanapé alatt – mondta ünnepi beszédében Horváth Ivett, Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának elnöke. Hozzátette: a
sport egyik előnye, hogy megtanít csapatban játszani, ha együtt végzünk bizonyos
tevékenységet, a közös élmény által a személyiségünk is gazdagodik. Zircet szerencsésnek
nevezte a bizottsági elnök, mert remek sportemberek, sikeres egyesületek, klubok gazdagítják
kultúráját.
A sportolók méltatását időnként hírekkel szakították meg, a „Zirci Telesport” stúdiójából
Bicski Ádám jelentkezett. Ikertestvére, Bicski Bálint egy térképes grafikán a Zirc város
ifjúsági sportolójának választott Vincze Botond külföldi szereplését ismertette, a magyar
válogatott judós sok európai nagyvárosban képviselte tavaly a klubot. A felnőttek között két
sportoló is olyan kimagasló eredményeket produkált 2011-ben, hogy megosztással került
átadásra a díj. Kaufmann Krisztián, a „Wings” Dart Klub játékosa minden évre tartogat
valamilyen szenzációs eredményt, ezúttal sem volt ez másként: PDC-főtáblára kerülésével a
világ legjobbjainak társaságában versenyezhetett, Vincze Balázs (Vincze Judo Club)
eredményei közé tartozik a Bécs Open nemzetközi verseny megnyerése.
A legjobb utánpótlás eredményeket a cselgáncsegyesület tudhatja magáénak az elmúlt
esztendőből, serdülő-gyermek kategóriában Piedl Márkot és Szili Martint is kitüntette a zirci
önkormányzat. A két fiatal sportoló rendre dobogós helyeken végez a sportág legrangosabb
versenyein.
Zirc város sportjáért különdíjat az FC Zirc ifjúsági labdarúgóinak ítélték oda a
döntéshozók. A csapat óriási bravúrt hajtott végre, egy évig nem talált legyőzőre a
bajnokságban. A sportolók teljesítményét és a szakmai munkát együttesen ismeri el az

önkormányzat az egyesületi díjjal, amelyet első ízben a „Wings” Dart Klub és a Vincze Judo
Club érdemelt ki. A zirci Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei, Mitró
Margaréta és Mitró Apolka kamarazenével köszöntötték a kitüntetett sportolókat és a
vendégeket, majd Ottó Péter polgármester mondott pohárköszöntőt az elmúlt év szép
eredményeire.

Bicski Ádám zirci sportolókról megjelent hírek felolvasásával tette színesebbé a programot (Fotó: Kaszás
Béla)
A kitüntetett sportegyesületek mellett komoly eredményeket tudhat magáénak a Zirc Kézilabda
Sportegyesület, amely a 2010–2011-es bajnokságban második helyen végzett, a férfi kézilabdacsapat
játékosa, Honyecz Gábor pedig negyedszer is gólkirály lett. A lövészek sem maradtak adósak a kiváló
teljesítménnyel, az MTTSZ Területi Klub ifjúsági versenyzője, Albert Hanna ezúttal is megnyerte a
megyei diákolimpiát légpisztoly számban. Az ünnepségre való meghívást elfogadta id. Vincze Ferenc
egykori judó edző, a cselgáncs-sportág helyi alapjai lerakója, akinek a munkásságát a Veszprém Megyei
Önkormányzat 2011-ben a „Sportért” díjjal ismerte el.
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