Felsőörsi foci hírek
A 2010-es esztendőben felemás évet produkált labdarúgócsapatunk. A kiváló tavaszi idényt egy
gyengébb őszi szezon követte. De kezdjük az elején. Februárban részt vettünk Balatonfüreden egy
remélhetőleg hagyományteremtő téli nagypályás tornán, ahol kiváló feltételek mellett műfüves
pályán készülhettünk a tavaszi bajnoki idényre. A csapat összekovácsolódott és a 7. helyről a
bronzéremig tudott felkapaszkodni, ez a maximum volt tekintettel arra, hogy az 1. és 2. helyezett
csapatok behozhatatlan előnyre tettek szert 2009 őszére. Emellett a Magyar Kupában is remekeltünk,
ahol magasabb osztályban szereplő csapatokat búcsúztatva, először csapatunk történetében az
országos táblára kerültünk. Tettük ezt úgy, hogy a felnőtt csapat néhány meghatározó tagja iskolai
elfoglaltság miatt nem tudott hazajönni ezekre a hétközi meccsekre. Őket az ifjúsági csapatunkból
felhozott játékosokkal pótoltuk.
A felnőtt csapat mellett ifjúsági csapatunk is remekelt és szintén bronzérmet szerzett, amely kis
szerencsével fényesebb is lehetett volna, de az őszi csapatból 4-5 meghatározó ember felkerült az
első csapathoz.
A bajnokságot követően meghívást kaptunk Felsőörs német testvér településére Salzwegbe, ahol egy
emlékezetes hétvégét tölthettünk jórészt futballal és az ezzel összekapcsolt programokkal.
Július végén megkezdtük a felkészülést az új idényre és a Magyar Kupára, melyben a Fejér megyei
Velence megyei I. osztályú csapatát fogadtuk. Ez az ellenfél azonban már túl nagy falatnak bizonyult
számunkra, 5-1-es vereséget szenvedtünk, de azt gondolom emiatt nincs okunk szégyenkezni. Sajnos
a felkészülés már korántsem volt olyan sikeres, mint a tavaszi. Ennek nem szakmai okai voltak,
hanem egy olyan balszerencse sorozat sújtotta a csapatot, hogy majd minden edzőmeccsünkre jutott
egy súlyos sérülés, amely miatt három játékosunk is kidőlt hosszú hetekre, hónapokra. Az ő hiányukat
nagyon megérezte a csapat. Tetézte problémáinkat, hogy két kapusunk munkahelyi és iskolai
elfoglaltságok miatt csak elvétve tudott edzésre járni, sőt előfordult, hogy bajnoki és kupameccseken
is mezőnyjátékost kellett a kapuban állítani. Mindezek fényében is csalódást keltő a jelenlegi 6.
helyezés, mert ennek a csapatnak a bajnoki címért kellene versenyben lennie. Én nagyon bízom
abban, hogy a tavaszi idényben jóval több pontot fogunk szerezni és a dobogóra is oda tudunk
kerülni. Erre a bizakodásra az ad okot, hogy legfőbb riválisainkat hazai pályán fogadjuk és
remélhetőleg a sérülések is elkerülik csaptunkat. Ifjúsági csapatunk jelenleg a 4. helyről várja a
folytatást 5 pontos hátrányban az éllovastól, ami nem behozhatatlan hátrány és bár nem elvárás az 1.
hely, de mivel fiataljaink is maximalisták egy kis szerencsével és sok-sok munkával a bajnoki cím sem
elérhetetlen.
Továbbra is heti két alkalommal foglalkozunk az 5-13 éves korosztállyal, ahol 20-25 gyermek rúgja a
labdát, velük részt vettünk három tornán is, melyek közül az egyiket mi rendezhettünk meg.
Márciustól várunk újabb ifjú labdarúgó palántákat a focipályán.
Köszönetnyilvánítás
Köszönjük a szurkolók és a játékosok adományait, mellyel a devecseri vörösiszap károsult
focicsapatot tudtuk támogatni.
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