Féltucat rúgott, nulla kapott gól – a Bozsik
Program tornarendszere is megkezdődött
Újabb kettős győzelemmel zárult az FC Zirc számára a hétvége. Hétfőn a legkisebbek is
megkezdték szereplésüket.
Egyetlen gólt sem kaptak gyerekcsapataink a szombati játéknapon, ellenben rangadó
megnyerése és kiütéses győzelem jellemezte a harmadik fordulót. Az U13-as korosztály az
első helyen álló Alsóörsöt győzte le, így a két csapat helyet cserélt a tabellán. A serdülők ötöt
rámoltak be a vendégek fiatalabb átlagéletkorú együttesének.
Nagy Krisztián klubelnök támogatásának köszönhetően egységes melegítőkollekciót
ölthettek magukra a gyerekek, akik nagyon büszkék voltak az új viseletre, és ezen a napon
meghálálták vezetőjük nagylelkűségét. Az U16-os mérkőzésre sajnos mentőt kellett hívni, az
egyik alsóörsi labdarúgó súlyos kézsérülést szenvedett, neki ezúton is jobbulást kívánunk.
Hétfőn a Veszprémi Utánpótlás Sportegyesület szervezésében lebonyolításra került a
2012–2013-as szezon első Bozsik-tornája, amelyen a házigazdák két csapata mellett Zirc,
Herend és a Szilágyi iskola focistapalántái mérték össze erejüket. Komoly eredményre nem
lehetett számítani, hiszen nyáron minden játékos korosztályt váltott. „A legkisebbek, akik
most csöppentek bele a küzdelembe, jó hangulatban, vidáman terelgették a gömböt” – közölte
blogján Berkes Tamás edző, akit bizakodva tölt el az a tudat, hogy mindig vannak e
korosztály számára olyan családok, szülők, akik gyermekeikkel segítik a sportág
alapköveinek a lerakását.
Az U9-es korosztály egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel zárta a napot.
Biztató, hogy a megyeszékhely utánpótláscsapata az utolsó percben mentett pontot a mieink
ellen, vagyis győzelemre álltunk egy esélyesebb csapattal szemben. Az U11-es korosztály
ötvenszázalékos mérleget produkált a tornán. A zirci edző örömét fejezte ki, hogy ebben a
csapatban két kislány is játszik, akik „nem gyengítik, hanem erősítik a keretet”.
Közben eredményesen zajlik a klub toborzója, a próbaedzéseket követően alaposan
megnövekedhet a taglétszám. Jelenleg négy edző foglakozik a gyerekekkel.

Továbbra is érintetlen az FC Zirc kapuja.
Az U13-as korosztály három mérkőzést követően még nem kapott gólt a bajnokságban
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