
Zircen maradt a Bakonyi Betyárkupa 
 
 
Első alkalommal került megrendezésre a Zirci Futball-pusztán a Betyáros Hajrá 
elnevezésű program augusztus 13-án, szombaton.  

A kispályás labdarúgó tornára hét banda nevezett, a csoportküzdelmeket követően 
hármas döntővel dőlt el a Bakonyi Betyárkupa sorsa. A zirci rangadót a Tekila csapata 
nyerte, így mint utóbb kiderült, már egy döntetlen is elég volt számukra Somlóvásárhely 
ellen a végső győzelemhez. A Hopekó Baráti Közösség javított ugyan második döntőbeli 
mérkőzésén, de ez már csak a második helyhez volt elegendő számukra. Vigasztalhatta 
őket, hogy az egyik Sobri-díjas a bandájukból került ki, Penics Norbertet választotta a 
zsűri arra érdemesnek legjobb mezőnyjátékos kategóriában, míg a legjobb kapus címet 
Bakos Bálint kapta a somlóvásárhelyi banda részéről. A gólbetyár Ulrich Márk lett, aki 
kilencszer talált az ellenfelek kapujába.  

A mérkőzéseket Szabó László, egykori NB III-as játékvezető dirigálta, a legjobb 
egyéni játékosok kiválasztásában pedig Wittmann Endre önkormányzati bizottsági tag, 
sportbarát működött közre. Az eredményhirdetést követően hamarosan nagypályás 
felkészülési mérkőzéseket láthattunk egy héttel a 
megyei első osztályú bajnokság rajtja előtt. A két 
derbinek mindenképpen volt tétje, hiszen a 
vereséget szenvedő bandák a Szegénylegények 
vigasztaló oklevelet kaphatták meg.  

Mivel mindkét összecsapáson hazai győzelem 
született, a Bakonybél FC és a Várpalotai 
Bányász II játékosai maradtak szegénylegények 
a zirci pusztán. A két szakvezető barátsággal 
vette át az okleveleket, megértve az 
„elismerések” üzenetét. A találkozók között 
került sor a Batyuval szemben a kapuval 
tizenegyes-rúgó versenyre. A húsz jelentkezőnek 
egy betyárbatyu váll fölötti kézben tartásával 
kellett végrehajtania a büntetőt az FC Zirc 
ifjúsági kapusa ellen. A Zircen forradalmasított 
módszer a legkevesebb galibát Truszka Zoltán 
számára okozta, aki hat büntetőt tudott 
értékesíteni. A betyárlegendák után igazi futball-
legendák is pályára léptek a vasárnapi Zirc és 
Peremarton közötti öregfiúk mérkőzésen, például 
Kecskés Imre, aki már a hatvanas évek 
időszakában is játszott az akkor még 
„bányászként működő” zirci csapatban. A döntést 
egy öngól hozta meg, amely sajnos a hazaiak 
kapujában landolt. 

Ennél egy kicsit nagyobb batyuval kellett 
rúgni a tizenegyeseket, ami a legjobban 
a képen látható Truszka Zoltánnak (Zirc) 
sikerült. A kapott ajándéktárgyakat 
mutatja 
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