Jól teljesítettek a focistapalánták
Az FC Zirc legifjabb korosztályainak évzárójára került sor a művelődési házban
Közel harminc kisgyermek terelgeti hétről hétre a labdát a Football Club Zirc
Sportegyesületben. Arról már beszámoltunk, hogy az „idősebb” – U14, U16 – korosztály
számára milyen jól sikerült az őszi szezon, s elmondható, hogy a tornarendszerben
versenyző csapataink is szépen szerepeltek az elmúlt időszakban.
A művelődési házban szülők, gyerekek részvételével megtartott batyus jellegű évzáróbanketten Berkes Tamás edző értékelte az elmúlt félévet. A szakvezető elmondta, kétfajta
változást is hozott az őszi szezon, egyrészt korosztályváltás történt mindhárom utánpótláscsapatnál, másrészt a legkisebbeknél bevezetésre került az úgynevezett Grassroots Fesztivál,
amely egy komplex edzésformát jelent megbízott körzetvezetőkkel (a Bozsik Programban
résztvevők körzetekre vannak osztva, a zirciek – Gyulafirátót, Herend, Dudar és Csetény
társaságában – a gyulafirátóti körzethez tartoznak), edzők közreműködésével a gyerekeknek
különböző ügyességi feladatokat és technikai gyakorlatokat kell teljesíteniük. A létszám
függvényében lehetőség nyílik arra, hogy két egyesület közös csapattal vegyen részt a
fesztiválon, így kapcsolatok, barátságok is születhetnek a gyerekek között.
Berkes Tamás kiemelte, hogy szép számmal tudták képviselni a várost és az egyesületet a
versenyeken, amiért köszönetét fejezte ki a szülőknek is. Az U7-es korosztály most csöppent
bele a játékba, esetükben még egyelőre nem az eredményesség a fontos, hanem az alapok
lerakása. Az U9-es és U11-es korosztály minden tornát pozitív mérleggel zárt ősszel. A
legjobban a novemberi erőfelmérő sikerült a klub számára, amikor a tizenegy évesek mind a
négy ellenfelüket legyőzték. A szakvezető kitért a hibákra is, általánosságban megállapítható
a korosztályokra, hogy lassan veszik fel a ritmust, és – ahogy sportnyelven mondani szokás –
„futhatnak az eredmény után”.
Két korosztály számára teremtornát is rendeztek a közelmúltban, melyen Berkes Tamás
tanítványai remekül szerepeltek. Az U11-esek százszázalékos teljesítményt produkáltak, az
U9-esek pedig csak egy mérkőzésükön nem tudtak győzni.
Az edző minden korosztálynak egy-egy tortával köszönte meg az elmúlt hónapok
munkáját.

A Gyulafirátóton megrendezett teremtorna remekül sikerült az FC Zirc számára, az U11-es korosztály
négy győzelemmel megnyerte a versengést (Fotó: fczircu7-u11.blogspot.hu)
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