Focis hétvége a Balatonon
Forró szombati nap volt 2022. július 23-án Balatonfűzfőn. Lelkes pécsi csapat készülődött (kaposvári
párossal kiegészülve) a műfűvőn a Török Bálint által immár XXI. alkalommal megszervezett Balcsi kupára.
Zsinórban harmadszor vettünk részt ezen az országos érdeklődésű kispályás labdarúgó tornán.
Sajnos a hétvége előtt már rossz hírt kaptunk csütörtökön egyik játékosunkról kiderült, hogy beteg lett, egy
másikunknak családi problémái adódtak mindenesetre lelkesen indultunk neki a napnak azonban már reggel
újabb problémába ütköztünk újabb beteg lett és egy autónk is meghibásodott útközben, de a jó szervezésnek
hála csak egy játékosunk maradt ki ezen okok miatt. Tehát a körülmények nem kedveztek nekünk és a
sorsolást megismerve egy nehéz meccsel kezdtük a tornát. A korábban többször is jó eredményt elérő
(győztes) csapattal (James Bull Team) játszottunk. Jó iramban estek egymásnak a csapatok a félidő közepén
azonban megszerezte a vezetést az ellenfél, így egy gólos hátrányban fordultunk a második félidőre, A
második játékrészben is jól tartottuk magunkat egészen addig, amíg egyik játékosunk súlyos sérülést szedett
össze egy rossz földre érkezésnek köszönhetően. Ez a balszerencse, mint később kiderült a 2. és a 3.
mérkőzésre is rányomta a bélyegét, bár még az első találkozón is kaptunk egy gólt de a 0-2 még nem
mondható rossz eredménynek sőt ennek még igen fontos szerepe lett a későbbiekben.
A többi mérkőzést megfigyelve is megállapítható volt, hogy jó erőkből álló csapatokkal találkozunk a tornán
és mi igen, csak meggyengültünk a már említett okok miatt. A második és harmadik mérkőzésen nem is
tudtunk jól szerepelni és viszonylag sima vereségeket szenvedtünk. Elérkeztünk a csoport záró
mérkőzéséhez és a sors furcsa fintora miatt, alakulhatott úgy az eredmény, hogy a három vereség ellenére
egy magabiztos győzelemmel elcsíphetjük a harmadik még továbbjutó helyet. A mérkőzés előtt összeállva
megfogadtuk Attila súlyos sérülése (időközben őt a kórházba elvitte a mentő) és magunk miatt is összekapjuk
magunkat mindent beleadunk és megpróbáljuk magunk javára fordítani a szerencsét. Sikerült a srácok 6 gólt
rúgva az energiáit teljesen elvesztő ellenfelet győzték le, így megfogyatkozva jutottunk tovább az egyenes
kieséses szakaszba, ott a később második helyezett fiatal csapat ügyes játékkal győzött le minket remek
gólokat szerezve. A csapat néhány tagja pedig készült vasárnapra, ahol abban reménykedtünk sikerül jobb
játékkal kirukkolni. A sok kieső miatt próbáltunk új embert hívni és a szerencsének köszönhetően sikerült egy
éppen nyaraló pécsi sporttársat behívni a következő napra.
Vasárnap egy picit jobb időjárási körülmények vártak minket, meleg volt, de nem hőség. Érkeztek a friss
emberek a kaposvári és pécsi maghoz Siófokról és Pestről valamint a korábban említett nyaralásból. Jó
csapat állt össze már az elején éreztük ebben a csapatban van valami. Sajnos a sorsolás ezúttal sem
kedvezett, ismét egy nagyon erős csapattal találkoztunk. Elmondhatom a többször (idén is) győztes XXL
Redőny-nyel kezdtünk, akikben elvétve akadt néhány jól ismert tatabányai korábbi NB1-es bajnok játékos.
Viszont mi nálunk a torna legszebb védéseit bemutató kapus Papp Tamás védett, aki kézbesítő Budapesten
és ezért a tornáért érkezett ide hozzánk. Remekül kezdett a kapuban kétszer azonban az ő eszén is sikerült
túljárni az ellenfélnek a második félidőben, de igazán becsületes jó helytállással képviselték magukat a kék
pólós srácok. A következő meccs már jobban alakult remek játékkal 3 góllal sikerült legyőzni az éltes korú
ellenfelet egy a beugrós Jagasics Attila szépségdíjas találatával. Jött azonban a nem várt fordulat a csoport
utolsó mérkőzésén egy ki-ki találkozón dőlt el a második tovább jutó sorsa, a játék megint jól kezdődett sorra
alakítottuk ki a helyzeteket az ellenfél kapuja előtt, de sajnos ezeket ki is hagytuk mindenesetre egy gyönyörű
támadás végén a második félidőben sikerült megszerezni a vezetést, onnan az ellenfél is megpróbált
nagyobb nyomást helyezni ránk és bosszúsan megjegyezhető két megpattanó lövéssel megfordították a
meccset. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy több lőtt gól miatt ők álltak jobban a döntetlennél is, de valahol,
bosszantó, hogy egy ilyen jó játékkal nem sikerült a csoportból való továbbjutás, de a fiúk megfogadták majd
jövőre megcsináljuk szóval találkozunk jövőre valószínű Balatonfűzfőn.
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