A zirci sport nagy napja
2012. szeptember 22. méltán vonulhat be városunk sporttörténetének nagy napjai közé.
Zirci judós szerepelt az Európa-bajnokságon és országos darts versenyre került sor
városunkban.
A megszokott szombat délelőtti forgatag a belvárosban, bevásárolni induló, vagy éppen az
áruházakból hazafelé tartó emberek.
A sporttelepen a gyerekfocisták játsszák soron következő meccsüket, de ez a nap nem a
labdarúgásról szólt. A Reguly Antal Általános Iskola Rákóczi téri tornatermében már
készülődtek az ország különböző részéről a Bakony fővárosába érkező darts-versenyzők,
amikor Vincze Balázs, a Vincze Judo Club sportolója tatamira lépett a junior Európabajnokságon. Tíz óra előtt pár perccel egy izgatott hang jelentkezett a telefonban Porecből.
Vincze Lajos, az édesapa sok jóval nem kecsegtetett, elmondta, az elmaradt világbajnokság
miatt nagyon erős a mezőny, minden nemzet a legjobb judósát hozta a kontinensviadalra. A
magyar válogatott zirci sportoló dán ellenféllel találta szemben magát.
Nagy nevek, többek között a sokszoros magyar bajnok Bezzeg Nándor is ott volt a
Nemzeti Steel Bajnokság első fordulójában, amelynek városunk adott otthont. A „Wings”
Dart Club több mint tíz év után rendezte meg újból a sportág legnagyobb hazai
seregszemléjét, egyben megnyílt a 2012–2013-as bajnoki szezon.
Kaufmann Ferenc klubelnök köszöntötte a résztvevőket, és köszönetet mondott a
támogatóknak a rendezvény megvalósításához nyújtott segítségükért.
A versenyt Ottó Péter polgármester nyitotta meg, aki beszélt városunk eredetéről,
múltjáról és a darts helyi történetéről. A kettő közötti kapcsolódási pontra is felhívta a
figyelmet a városvezető, hiszen a sportág bölcsője a ciszterciek tulajdonában lévő, akkoriban
a művelődési ház által működtetett „Pince Klub” volt. 1994-ben itt helyezte fel a falra
Kaufmann Ferenc az első céltáblát, hogy aztán életévé váljon a darts, „nemcsak a környezetét,
hanem saját magát is megfertőzte vele”– fogalmazott Zirc város polgármestere, aki
mindenkinek nagyon jó versenyzést, a klubnak pedig sok sikert kívánt a jövőben. „Hajrá
Zirc!” – szólt a városvezető zárszava.
Vincze Balázs vereséget szenvedett, de becsülettel helytállt Porecben – egy internetes
oldalon élőben is láthattuk az Európa-bajnokság küzdelmeit. Reméljük, hamarosan megossza
velünk horvátországi élményeit a zirci judós. Most újra darts.

Ottó Péter polgármester darts-emlékeiről és településünk történetéről is beszélt a versenyzőknek

A zirci versenyt Fekete Nóra (EBDE) és Bezzeg Nándor (ProDarts-Hungary) nyerték, az ifjúsági
kategóriában Kocsis Tamás (Balatonszőlős SE) végzett az első helyen. A „Lucky Loser” cím
itthon maradt, a kiesettek versengéséből Freili Tamás („Wings” DC) került ki győztesen. A
díjakat a „Wings” Dart Club két korábbi neves játékosa, Dobos Tímea és Szöllősi Balázs adták
át.

A hétszeres magyar bajnok Zircen!
A férfiak versenyét megnyerő Bezzeg Nándor számára Zirc kedves város lehet, hiszen innen választott magának
párt a hamburgi Világ Kupára, Kaufmann Krisztián személyében. A „Wings” Dart Club kiválósága sajnos nem
tudott részt venni a steel bajnokság nyitányán, hiányát meg is érezték a zirciek a szombati versenyen.

Érdekesség, hogy a sokszoros magyar bajnok Bezzeg Nándor is megfordult játékosként az „apátsági pincében”,
ahonnan elkezdődött a zirci sikertörténet
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