Futball a „bányász-futball” emlékére
Pampi Kupa, Beki Kupa, Tárkányi Kupa. Lehetne sorolni az emléktornákat,
amelyekkel egy időben a köreinkből tragikusan korán eltávozó bányász-labdarúgók
előtt tisztelegtek Zircen. Ezeknek a nemes célt szolgáló rendezvényeknek a
folytatásaként alapított kupát Zirc Városi Önkormányzat, és rendezte meg az első ilyen
teremlabdarúgó-tornát a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának a napjához
kapcsolódóan.
Az első Bányász Emlékkupára tíz csapat jelentkezett, zirciek és vidékiek egyenlő
arányban. Két ötös csoportban kezdődtek meg a küzdelmek december 2-án, vasárnap a
Reguly Antal Általános Iskola Rákóczi téri tornatermében. Küzdelmes, időnként látványos
futballt láthatott a közönség, a négyes döntő pedig nem volt mentes izgalmaktól sem.
A zirci-vidéki arány a továbbjutást illetően is érvényesült, végül a fináléba két helyi csapat
jutott, száz százalékos teljesítménnyel. A nyári Betyárkupát már két ízben elhódító Tequila
FC dolgát az Olaszfalu SK nehezítette meg az elődöntőben. A zirciek a mérkőzés hajrájában
büntetőhöz jutottak, ám nem tudták kihasználni a lehetőséget. Később helyrehozták hibájukat,
s az utolsó percekben a torna gólkirályi címét kiérdemlő Pálmai Zoltán belőtte csapatát a
döntőbe. A másik oldalon a Polgár József vezette, Nagyesztergárról megerősített Vállalkozók
a fiatalokból álló, jó erőket felvonultató Váralját győzték le 3:1 arányban. A szentkirályiak
végül a dobogóról is leszorultak, a harmadik helyért zajló vidéki derbin az olaszfaluiak
bizonyultak jobbnak.
Mindkét oldalon veszélybe forogtak a kapuk, de végül jobb helyzetkihasználásának
köszönhetően a Tequila FC (Németh Bálint csapatkapitány, Németh Jenő, Kacsala István,
Pacher Tamás, Szőllősi Mihály, Pálmai Zoltán) 2:0-ra legyőzte a döntőben a Vállalkozók
csapatát.
Az első Bányász Emlékkupát a közelmúltban elhunyt Barcza Sándor labdarúgó-edző,
egykori sportköri elnök emlékének ajánlottuk. A díjátadásra felkértük lányait, Dóber
Károlynét és Szeifert Gyöngyit, akik örömmel tettek eleget a meghívásnak, s indították útjára
a vándorkupát. A torna legjobb mezőnyjátékosának Kalányos Rolandot (Vállalkozók),
legjobb kapusának Kukoda Norbertet (Olaszfalu SK) választottuk. Önkormányzatunk a
helyezett csapatokat serleg-, illetve oklevéljutalomban részesítette.
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