Jobb ma egy veréb, a legjobb volt a Veréb
Tíz csapat küzdelmes mérkőzései a II. Bányász Emlékkupán
Második alkalommal rendezte meg Zirc város önkormányzata a „Bányász Emlékkupa”
teremlabdarúgó-tornát december 15-én, vasárnap.
Az önkormányzat a tavalyi évben indította útjára a versenyt azzal a céllal, hogy
megemlékezzen az egykori bányász-sporttársakról. A tornára ezúttal is tíz csapat jelentkezett,
amelyek két öttagú csoportban kezdték meg a küzdelmeket a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri tornatermében. Az „A” csoport
erősségét bizonyítja, hogy itt küzdött a nyári Betyár-kupa első négy helyezettje, míg a
Bányász-kupa címvédője, a Tequila a „B” jelű kvintettbe nyert besorolást. A tavalyi tornagyőztes csapat összetétele megváltozott, de a hármas döntőbe – a csoportkört, majd a
középdöntőt követően – ezúttal is sikerült bejutniuk. Ez rajtuk kívül a két csoportgyőztesnek,
a Péntek FC-nek és a Veréb FC-nek sikerült. Kettejük mérkőzése felért egy fináléval, hiszen
egyaránt győztesen jöttek ki a címvédő elleni párharcból. A Péntek egy szabadrúgásból
vezetést szerzett, és őrizte is sokáig előnyét, de a remekül hajrázó Veréb megfordította az
állást. Így a helyezésekről döntő körmérkőzések során száz százalékos teljesítményt
produkálva végeztek az első helyen.
Az eredményhirdetésen a szervezők először is átnyújtottak egy „kísérőserleget” a tavalyi
győztesnek, majd kiosztották a dísztárgyakat és okleveleket a helyezett csapatoknak.
Különdíjak is átadásra kerültek: a torna „Gólkirálya” hét találattal Váli Attila (Péntek FC) lett,
a „Legjobb kapus” címet Kukoda Norbert érdemelte ki, míg a „Legjobb mezőnyjátékos” díjat
Bujtás Gergelynek (mindketten Veréb FC) ítélte oda a versenybizottság.
A torna végeredménye: 1. Veréb FC 2. Péntek FC 3. Tequila.

A 2013. évi „Bányász Emlékkupa” győztese, a Veréb FC csapata
Álló sor balról: Kecskés Csaba, Radányi Károly, Resperger Balázs, Simányi Péter, Hummel Zsolt. Elöl:
Bujtás Gergely, Bujtás András, Kukoda Norbert
Testvéries torna volt

Érdekesség, hogy a II. Bányász Emlékkupán összesen nyolc testvérpár játszott, akik a tornán résztvevők
egyötödét alkották. A legtöbben egy csapatban küzdöttek, de volt példa arra, hogy a fivérek ellenfélként léptek
pályára. Olyan csapat is volt, amelyben két testvérpár szerepelt. Akik ráadásul unokatestvérek…
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