Újabb Betyáros Hajrát vettünk
Második alkalommal rendeztük meg a Betyáros Hajrá labdarúgóprogramot a „Zirci
Futballpusztán”. Ezúttal is volt kispályás foci, tizenegyes-rúgó verseny, nagypályás
mérkőzés. A program tavalyhoz képest a lábteniszversennyel bővült volna, de az
időjárási körülmények miatt a tengócsata elmaradt, később szeretnénk megrendezni.
A Bakonyi Betyárkupára tizenkét csapat nevezett, két pályán, két hatos csoportban folytak
a küzdelmek. A fordulatos, időnként meglepő eredményeket hozó csoportkörből három zirci
és egy csetényi csapat jutott a négyes döntőbe. Ekkor már érződött a tét, a címvédő Tequila
FC csak hetesekkel bírt a Vállalkozók ellen, a Botlábúak pedig az utolsó pillanatban szerzett
góllal kerekedtek felül a Kiskocsma FC-n.
A helyosztók simábbak voltak, a döntőben a Németh Jenő, Vörösházi Attila, Kacsala
István, Vörösházi Zoltán, Ulrich Márk, Pálmai Zoltán, Németh Bálint összetételű Tequila 3:0ra győzött a Botlábúak ellen, s ezzel megvédte címét. A harmadik helyet a Vállalkozók
szerezték meg, mesterhármassal 3:1 arányú győzelmet arattak a csetényi fiatalok ellen.
A szervezők az első három helyezettet keretezett oklevéllel díjazták Bácsi Gyula, Kukoda
György asztalosok és Pintér János támogatásának köszönhetően. A torna Gólbetyára nyolc
találattal Muladi József (Alcoa FC) lett. A Sobri-díjat legjobb mezőnyjátékos kategóriában
Pálmai Zoltán (Tequila FC), legjobb kapus kategóriában ifj. Budai Attila (Botlábúak)
érdemelte ki. A torna legidősebb játékosa Somogyi Ferenc (Alcoa FC, 62 év) volt, aki az
„Öreg betyár nem vén betyár!” feliratú emléklapot vihette haza. A mérkőzéseket Szabó László
zirci és Hohl György pénzesgyőri játékvezetők vezették, a versenybizottságban Wittmann
Endre és Tóth Viktor foglaltak helyet.
A kispályát felváltotta a nagypálya, délután öregfiúk-mérkőzésre került sor, ahol a jó
erőkből álló Pápa 5:1-re nyert Zirc ellen, így a Szegénylegények Vigasztaló Oklevél a Bakony
fővárosában maradt. A zirciek a találkozót követően vendégül látták a pápaiakat.
A nagypályás meccs szünetében kezdődött, majd a résztvevők magas száma miatt azt
követően folytatódott a tizenegyes-rúgó verseny. Közel harmincan álltak batyuval szemben a
kapuval. Felnőttek, gyerekek egyaránt próbára tették tudásukat, még női versenyző is volt, aki
menyecskeruhában hajtotta végre a büntetőt. A kapusok, id. Budai Attila és fia jó formáját
mutatja, hogy már négy értékesített tizenegyessel meg lehetett nyerni a versenyt. Ez ifj. Bagi
Istvánnak sikerült, aki az ajándéktárgy mellett a betyárbatyut is megkapta emlékbe.

Balról a Betyárkupa-győztes Tequila FC, jobbról a tizenegyes-rúgó verseny első helyezettje, Bagi István

Tóth Lászlóné (Érd) bátran odaállt batyuval a labda mögé
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