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Rendkívül nehéz körülmények között került sor a KARC - Dragon Brno mérkőzésre, miután két
napon keresztül eső áztatta a Széktói 4-es pályát. A játéktér inkább hasonlított egy vízilabda
pályához, tele tócsákkal és néhol összefüggő vízfelülettel. A nagy kérdés tehát az volt, melyik
csapat tud jobban alkalmazkodni az extrém körülményekhez.

A hazaiak keretében még az utolsó pillanatban is változás történt, hiszen Dalca, Köteles és
Hegedűs is az utolsó pillanatban "dőlt ki" a sorból, így Vacaru mester a kezdőben szavazott
bizalmat a 17 éves Almásinak, valamint több fiatal is - Kiss, Kádár és Németh B.- a cseresorban
kaptak helyet. A mérkőzés kiadós dagonyázással kezdődött, melyben a hazaiak bizonyultak
jobbnak, folyamatos nyomást gyakoroltak a csehekre, akik egy eladott labdát 40 méteren
keresztül "végigfocizva" Zemlicka révén célt értek el, ráadásul a jutalmat is értékesítette
Stejskal, így bosszantó módon megszerezték a vezetést (0-7). A KARC azonban újra
támadásba lendült, alig 7 perc elteltével Gyenes robbant be a célterületre és Nagyhegyesi
jutalomrúgása már az egyenlítést jelentette (7-7). A nagy hazai igyekezet és a vendégek
sorozatos magas fogásai sajnos két dolgot eredményeztek: kakaskodásért Tóth és Zemlicka
mehetetett 10 perces pihenőre, majd a megítélt büntetőt Stejskal vágta be úgy, hogy a
kapufáról pattant be a labda (7-10). A kiállítások ideje alatt tovább folytak a hazai attakok, de
rendre rossz döntések követték egymást, illetve sorra apró bosszantó hibák tördelték a játékot.
Ennek ellenére a Sárkányok célterülete előtt zajlott a játék perceken keresztül, forgatásokkal és
nyitott tolongásokkal csalták a centiket a kecskemétiek, úgy, hogy a csehek csak sorozatos
szabálytalanságok árán tudták megállítani a KARC-osokat, végül az egyik gyorsan elvégzett
büntetővel Réfi esett be a célterületre, bár a jutalomrúgás kimaradt, így is átvette a szünetre a
vezetést a hazai gárda (12-10). A félidő krónikájához tartozik, hogy Gyenest az utolsó percben
törlesztésért sárga lappal pihenőre küldte a játékvezető.

A második játékrészre taktikai fegyelmet kért Vacaru mester, nem véletlen, hiszen a sovány
előnyt hamar elolvaszthatta akár egy hiba is. Az egyébként célveszélyt egyáltalán nem jelentő
csehek rúgásokkal igyekeztek a kecskeméti térfélen tartani magukat a pontszerzésben pedig a
jó napot kifogó Stejskalban bíztak, aki meg is hálálta a bizalmat, hiszen az 50. percben megítélt
újabb büntetővel fordított az eredményen (12-13). Dagasztották a sarat a csapatok becsülettel,
Dulgheru és Fehér jöttek be a hazaiknál, míg Volejnik, Svoboda, Dosedla, Selinger és Hajek a
vendégeknél. A sok csere a Sárkányokat frissítette fel igazán, rövid időre át is vették a
kezdeményezést, meddő mezőnyfölényük azonban egy Stejskal büntetőre volt csak elég
(12-16). Szépen araszoltak el a vendégek, de még mindig egy célon belül voltak, tehát a
mérkőzés továbbra is nyílt maradt. A hajrába fordulva elkeseredett rohamokkal célterületéhez
szegezte ellenfelét a KARC, de előbb Beke áttörését követően Fehér 1m-re a célterületről
ejtette előre a labdát senkitől sem zavartatva, majd a csehek hősies védekezése tűnt már-már
tökéletesnek, míg a négy perccel a vége előtt a rendkívül jól játszó hazai légiós Paraschiv
remek tolongás akció végén tette le a labdát a célterületen. Mivel a rúgócipőt nem találták meg
a hazaiak és a jutalom ezúttal is kimaradt, így mindössze egy ponttal ugyan, de újra átvették a
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vezetést a kecskemétiek. (17-16). Az utolsó percek azonban nem várt módon alakultak, a
középkezdés után mindössze néhány percre volt szükségük a vendégeknek, hogy újabb
büntetőt csikarjanak ki és Stejskal kezébe (lábába) vessék minden bizodalmukat, aki nem tudott
hibázni, ebben a feszült helyzetben sem, így ötödik sikeres rúgását bemutatva megfordította az
eredményt (17-19). Csak magukat okolhatják a hazaiak, hogy hagyták kiénekelni a szájukból a
biztos győzelmet, hiszen óriási hibát vétettek a büntetőt megelőző szituációban. A hátralévő
három percben a csehek megpróbálták elrejteni a labdát, a pálya közepén folyt a dagonya,
mígnem egy utolsó attak erejére megszerezték a hazaik, de kecsegtető szituációban a fiatal
Almási kilépett az oldalvonalon kívülre, ez pedig egyben a mérkőzés végét jelentette.

Bár három célt ért el a hazai csapat az ellenfél pedig csak egy szerencsés támadást tudhatott
magáénak Stejskal lába eldöntötte a mérkőzést, egymaga 14 pontot "rúgott össze" a
mérkőzésen csapata 19 pontjából. A KARC így nem tudta megszerezni hőn áhított első EDF
Kupa győzelmét, de továbbra is nyílt maradt a párharc az április 30-án esedékes visszavágóra.
Egyértelmű a cél, győztesen kijönni a párharcból. Erre a látottak alapján van is esély, de most
sokkal fontosabb feladatok várnak a hazaiakra, hiszen március 26-án a bajnok Bulldogok
érkeznek a Széktóiba, hogy összemérjék erejüket a középdöntő második körében.

EDF Energy Cup - helyosztó 1. mérkőzés
Kecskeméti ARC - RC Dragon Brno 17-19 (12-10)
Kecskemét 100 néző
vezette: Priskin

Kecskeméti ARC - Szundy (Nagy M.), Baranyi, Sütő (Dulgheru), Csiernik, Gyenes, Tóth D.,
Paraschiv, Réfi (Fehér), Németh K., Beke, Jámbor, Túri, Bartus, Almási, Nagyhegyesi
edző: Gheorghe Vacaru

Pontszerzők: Gyenes 5, Réfi 5, Paraschiv 5, Nagyhegyesi 2, ill. Stejskal 14, Zemlicka 5
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