
Értékelés a VFC USE lányfoci szakosztályának 2018-as szezonjáról. 

 

Lányfoci szakosztályunk két alappilléren nyugszik. Az első pillér partner iskoláink hálózata. 

Ők alkotják Bozsikos korosztályainkat U11 és U13 korosztályokban. Mindegyik tornán kb. 40 lánnyal 

vettünk részt a VFC USE színeiben. Köszönjük a nagyszerű munkát és szereplést a lányoknak és iskolai 

koordinátorainknak, Burján Jenőnek, Strommer Lászlónak, Farkas Katának és ezt a nagyszerű 

„csapatot” összefogó és működtető Weinhoffer Csabának. A Kiemelt Képzési Központ elnyerésében 

és megtartásában elévülhetetlen érdemeket szereztek mindent kielégítő munkájukkal.  

Második pillérünk volt a 2017-2018 –as szezonban a régionális bajnokságban részt vevő U14-es és az 

országos bajnokságban bemutatkozó U16-os csapatunk. Mindkét alakulat bajnoki aranyérmet 

ünnepelhetett a szezon végén. U14-es csapatunk, bajnoki címével tovább is léphetett egy ún.”Final 

Four”-ba, ahol a csoport bajnokai szerepeltek. Olyan nagy múltú egyesületek vettek részt ebben a 

megmérettetésben, mint a szombathelyi Viktória FC, vagy a Győri Eto Akadémia. Lányaink ugyancsak 

kitettek magukért és megérdemelten szerezték meg az ezüstérmet. U16 csapatunk az országos 

bajnokság Nyugat –csoportjában a bajnoki cím mellé bezsebelhette a gólkirálynői címet is Csizmadia 

Zsófia révén, aki 33 gólt szerzett. Ezen kívül azt is büszkén elmondhatjuk, hogy a csapat a 2018-as 

tavaszi pontvadászatban 11 mérkőzéséből 11-et megnyert, vagyis 100 %-os teljesítményt nyújtott! 

A VMLSZ szervezésében lebonyolított téli futsal bajnokságba is beneveztük lányainkat. A cél az 

eredményességen túl az volt, hogy a téli szezonban se szakadjon meg a lányok foglalkoztatása és 

versenyeztetése. Kiegyensúlyozott teljesítménnyel, pontveszteség nélkül zártuk a 8 tornából álló 

sorozatot, és lettek lányaink egy másik sportágban a futsalban is bajnokok. 

A nagypályás bajnokságok végeztével ismét csak fociztak játékosaink, mert beneveztük csapatainkat a 

Veszprém megyei és a Somogy megyei szövetségek által szervezett két strandfoci bajnokságba is. 

Balatonalmádiban és a siófoki nagystrandon, méltó körülmények között rendezték a bajnokikat. 

Csapataink itt is kiemelkedően szerepeltek. U14-ben is és U16-ban is a VFC USE lett a bajnok, öregbítve 

ezzel is a VFC USE hírnevét. Ezzel lányaink a harmadik rokon sportágban, a strandfociban is bajnokok 

lettek. Egy év alatt három bajnoki cím három különböző sportágban, nos, ezt – azt gondolom –

nevezhetjük sikert-sikerre halmozásnak. Gratulálunk hozzá! 

 

Szeretném megköszönni munkatársaimnak Weinhoffer Csabának, Farkas Katának és Donát Máténak 

azt a sikeres, áldozatos és lelkiismeretes munkát, amelyet végeztek a 2018-as szezonban. 

Rugovics Vendel 


