Tizenegy banda csapott össze a Betyárkupáért
A városunkat szombat reggelre elérő csapadékos időjárás miatt egy nappal később
került megrendezésre a Bakonyi Betyárkupa kispályás labdarúgótorna.
A „Betyáros Hajrá” sportprogramok egy része – így a zumba-bemutató és a futóverseny –
elmaradt, sajnos nem a pandúrok, hanem az eső elől kellett menekülni szombaton. Délutánra
kitisztult az ég, az öregfiúk már pályára tudtak lépni, és a tizenegyesrúgó-versenyt is
megtartottuk.
Az idei „Batyuval szemben a kapuval” vetélkedő különlegessége, hogy egyszerre két
labdával kellett a büntetőt végrehajtani. Az egyik volt a vállon tartott batyuban, a másik a
kapuban – feltéve, ha engedték a zirci kapusok, akik remek százalékot produkáltak az első
körben: a húsz rúgóból mindössze hatan jutottak tovább. A párbajt végül egy veszprémi
fiatalember, Benedek Csongor nyerte, aki öt tizenegyest értékesített. A „Szegénylegények
Vigasztaló Oklevél” ezúttal is a Bakony fővárosában maradt, fordulatos mérkőzésen 3:2
arányban maradtak alul a zirci öregfiúk Peremartonnal szemben.
Vasárnap a kispályáé volt a főszerep, tizenegy csapat – vidéki és helyi bandák vegyesen –
nevezett a Betyárkupára, két pályán kezdődtek meg a küzdelmek. Mindkét csoportból két-két
csapat jutott a négy közé, ahol kevés gólt láthattunk, ugyanakkor hallatlan izgalmak tanúi
lehettünk: három mérkőzés is büntetőpárbajjal dőlt el, így azt is lehet mondani, hogy a
szombati tizenegyesrúgó-verseny másnap hetesrúgó-versennyel folytatódott. A Tüzes
Szálkány ellen még jobbnak bizonyult a Zirc O-19 All Star, a Vállalkozókkal szemben
azonban – 1:1-es végeredményt követően – alulmaradtak a fináléban. A harmadik helyet
Váralja csapata szerezte meg.
A helyezett bandákat kupával és oklevéllel díjaztuk, s különdíjak is átadásra kerültek. A
torna Gólbetyára nyolc találattal Mészáros Gergely (Vállalkozók) lett. A Sobri-díjat legjobb
mezőnyjátékos kategóriában Rákosi Róbert (Vállalkozók), legjobb kapus kategóriában ifj.
Budai Attila (Zirc O-19 All Star) érdemelte ki.

Balról: a Vállalkozók kupagyőztes csapata - Schmidt Ákos, Rákosi Róbert, Polgár József, Majorovics
Gergő, Mészáros Gergely, Berkesi Gábor, Morvay Zalán, Albrecht Ferenc
Jobbról: Benedek Csongor, a tizenegyesrúgó-verseny győztese az ajándékcsomaggal
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