Amikor a kapus nem kapja, hanem rúgja a
gólokat
Megszülettek a női labdarúgócsapat első góljai
Megtört a jég, megzörrent végre az ellenfél hálója is! Csabrendeken érdekes húzásra
szánta el magát a nyáron alakult női labdarúgócsapat edzője: Molnár Zitát, a zirciek
kapusát kihozta a mezőnybe, s ez két találatot is eredményezett. A csapatedző a
gyakorlatban is nagyon jól tudja, hogy kell bevenni az ellenfél kapuját, hiszen
Hajmáskérről, egy öregfiúk-emléktornáról gólkirályként tért haza.
A Csetény elleni nagy gólarányú vereséget követően sem adta fel női labdarúgócsapatunk,
s negyedik mérkőzésükön megtapasztalhatták, milyen érzés a gólöröm. Pontot továbbra sem
sikerült szerezni, de ez sem sokon múlott, izgalmas találkozón maradtak alul a zirci lányok
3:2 arányban csabrendeki ellenfelükkel szemben.
Közel húsz éve kerül megrendezésre Hajmáskéren a Szabó Árpád emlékére rendezett
öregfiúk-futballtorna. A zirci öregfiúk csapata is meghívást kapott az eseményre, s ha már ott
voltak, el is hozták a győztesnek járó címet. A Papp Zoltán vezette társaság mind a négy
mérkőzését megnyerte, így tornagyőzelmükhöz kétség sem fért. Mellékes talán, hogy
született-e mesterhármas a kupán, de annyi bizonyos, hogy a női csapat „mestere”, Berkes
Tamás hármasával rúgta a gólokat, legalábbis átlagban: kilenc találattal érdemelte ki a torna
gólkirályi címét.
A Football Club Zirc Sportegyesület U13-as korosztálya az elmúlt két hétvégén folytatta
remek sorozatát. Továbbra sem kaptak gólt, a Balatonfűzfő felett aratott 6:0-s győzelem után
pedig újra műsoron volt a heti hetes: ennyivel terhelték meg a peremartoniak kapuját a zirciek
vendégként. A csapatkapitány Tenkei Zoltán három találata mellett a további négy gólon a
borzavári Dóczi testvérek osztoztak meg testvériesen. Pusztán a véletlen műve, hogy ezen a
hétvégén az öregfiúk is Peremartonnal találkoztak. A 3:3-ra végződött mérkőzés
gyászszünettel vette kezdetét, a csapatok Pintér János játékvezető, az öregfiúk-csapat
tagjának elhunyt édesapjára emlékeztek. A U16-os korosztály lekopírozta az ötödik
fordulóban a negyedik fordulót, ezúttal is úgy kaptak ki 3:2-re, hogy 2:0-ra vezettek.
Korosztályos csapataink a hétvégén Ösküre látogatnak, a lányok pedig Ajkát fogadják
szombaton.

A zirci női labdarúgócsapat kapusa a sok bekapott gól ellenére a Csetény elleni meccsen a csapat egyik
legjobbja volt, Csabrendeken pedig megvillantotta góllövő tudását
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