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Két pontos hátránnyal utazott Morvaország fővárosába Brno-ba a Kecskeméti ARC csapata,
hogy megszerezze első győzelmét az EDF Energy Cup sorozatban. Másfél hónappal az
emlékezetes első mérkőzés, vagy inkább sárdagasztás után újfent rossz hírek érkeztek
Csehországból, már ami az időjárást illeti.
Két napja áztatta már eső a brnoi sárkányketrecet, mely elnevezés a helyszínen nyert
értelmet a 4,5 órás utat követően megérkező magyar csapatnak. A pálya szélétől kb másfél
méterre magasodott a kb 5 méter magas kerítés, melyre biztonsági okokból körben autógumikat
(!) erősítettek fel. A pálya és az idő viszont felülmúlt minden várakozást, tökéletes játéktér és
napsütés várta a kék-fehéreket.
A mérkőzés álomszerűen kezdődött a KARC és hideg zuhanyként a Dragon számára, miután a
középkezdésből kialakult akció során előbb Réfi egyik stoplisát elhagyva áttört a védőkön, majd
ügyesen Kötelesnek játszott, aki némi táncolás után a célterületre vetődött, Nagyhegyesi pedig
bebombázta kiszorított szögből a jutalmat (0-7). Sajnos az örömbe üröm is vegyült, mivel a
KARC már a negyedik percben elvesztette irányítóját, Némethet egy rossz szerelést követően
le kellett cserélni, helyére az U18 EB egyik legjobbja Kis állt be. Közben az állukat kereső
hazaiakat újabb meglepetések sora várta, a rendkívül nagy kedvvel játszó Réfi percekkel
később ismét megbolondított néhány Sárkányt, de sakk-matt helyzetben ezúttal elmaradt a
passz, így tisztázni tudtak a hazaiak. Még önmagához képest is villámgyorsan játszott a
kecskeméti csapat, az oldalváltások és a sok passzos játék (volt, hogy 19 passzos fázist
produkáltak!!!) teljesen meglepte az álmoskás hazaiakat. A brnoiak nehezen is viselték az
alárendelt szerepet, többször is alattomos "cselekhez" folyamodtak, a partjelzőitől nem igazán
támogatott Cekal játékvezető háta mögött több bodicsek és lándzsafogás is történt, egy ilyet
követően Beke törlesztett, aminek természetesen rögtön sárga lett a vége. Az emberelőnyös
helyzetben nehezen rendezte sorait a KARC, egy ártatlannak tűnő hazai akciót követően
elfogytak a védők a háromnegyedben és Tieber révén célt értek el a hazaiak, a remekül rúgó
Stejskal pedig értékesítette a jutalmat (7-7). Tovább fogyatkozott a vendégcsapat, hiszen
Szundy sem tudta folytatni a játékot, helyére a veterán Sütő érkezett. Kiegészülését követően
ismét erőre kapott a vendég kecskeméti gárda, hosszú percekig célterületéhez szegezte a
Sárkányokat, akik közül Smricka mehetett pihenni sárgával sokadik szabálytalansága után.
Végül beérett a nyomás, tolongás akció révén Réfi esett be a célterületre Nagyhegyesi pedig
bevágta a jutalmat ismét (7-14). Érett a meglepetés, bár még sok volt hátra a mérkőzésből a
Sárkányok nem igazán találták az ellenszert a kecskemétiek gyors játékára. Újra jöttek a fair
play határát súroló megmozdulások, kakaskodások a hazaiak részéről, különösen a két cseh
center Janicek és Tieber jeleskedett az aljas megmozdulásokban. A kecskemétiek nem vették
fel a kesztyűt, tették dolgukat, a félidei eredmény pedig őket igazolta (7-14).

A második játékrészre nem várt hullámvölgybe kerültek a kecskemétiek, Kornia célja és
Stejskal jutalma révén az 45. percben kiegyenlítettek a hazaiak (14-14). Az egyenlítéshez
azonban érdekes közjáték is kellett, hiszen a jutalmat először kihagyta a fiatal cseh játékos,
azonban a játékvezető megismételtette a rúgást, mondván, Borbély már a középvonalnál és
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nem az alapvonal mögött állt várakozva a középkezdésre... A hazaiaknál Quinn veszélyes
játékért mehetett pihenni, míg a vendégeknél sajnos újabb kényszerű cserét kellett
végrehajtania Vacaru mesternek, egy ütközést követően Sütőnek is el kellett hagynia a
játékteret, helyére a fiatal Kádár állt be. Felpörögtek a Sárkányok, a mérkőzés ezen
szakaszában egyre többször veszélyeztettek, a KARC pedig érthetetlenül el kezdett foglalkozni
az egyébként egy-két kisebb hibától eltekintve nagyszerűen dirigáló Cekal játékvezető
tevékenységével. Természetesen a bíró sporttárs ezt nem tolerálta, Fehér reklamálását
követően büntetőt adott 10 méterre a kecskeméti célterülettől, Buryanek a 193 centis második
soros pedig berobogott a célterületre, Stejskal újfent nem hibázott (21-14). A sok cserét
követően újra kezdett magára találni a KARC, felvette az első félidőben sikerre vezető ritmust,
újra nyílttá vált a mérkőzés, ismét többnyire a csehek térfelén folyt a játék. A remek napot kifogó
Nagyhegyesi egy több fázisos támadás után célt ért el, de kiszorított szögből kimaradt a jutalom
(21-19). A hajrába érkezve a csapat motorja Réfi is kidőlt a sorból, így már négyre emelkedett a
sérülésből adódó kényszercserék száma, helyére az ifjú Kőműves állt. A hajrára mindkét gárda
mozgósította minden erejét, de egy nagy kavarodást követően Buryanek ismét célt ért el a
hazaiaknak nyolc perccel a vége előtt, Stejskal pedig hozta a formáját (28-19). Az utolsó
percekre megint próbálta eldugni a labdát a hazai gárda, mint ahogy tette ezt anno
Kecskeméten is, a percek vészesen fogytak, a kecskemétiek minden helyzetből próbáltak
támadni, de hiába jutottak el a cseh 22-ig, célt már nem sikerült szerezni. Így bár közel 60
percig vezetett a KARC mégsem tudta behúzni első győzelmét. A játék több, mint biztató, a sok
sérülés viszont felettébb aggasztó az egy hét múlva esedékes bajnoki elődöntőre nézve, pláne,
hogy Baranyi és Tóth Dániel már korábban a maródiak "sorába állt".

A KARC első EDF Kupájában tehát a nyolcadik helyen végzett, de bizton állíthatjuk, hogy nem
vallott szégyent, hiszen a Ricany és a Dragon elleni mérkőzések megmutatták, nemzetközi
szinten is képes figyelemre méltó játékra.

EDF Energy Cup helyosztó a 7. helyért - visszavágó
Dragon Brno (CZ) - Kecskeméti ARC 28-19 (7-14)
Brno, 100 néző
vezette: Cekal (CZ)

Kecskeméti ARC - Szundy (Sütő) (Kádár), Fehér, Dulgheru, Gyenes, Csiernik, Tóth Á.
(Borbély), Köteles, Réfi (Kőműves), Németh K. (Kis), Beke, Jámbor, Túri, Bartus, Almási,
Nagyhegyesi
edző: Gheorghe Vacaru

Pontszerzők: Köteles 5, Réfi 5, Nagyhegyesi 9
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Néhány kép a mérkőzésről ITT megtekinthető.
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