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Két hónapos szervezés után végre eljött a KARC Bál napja, melyre minden várakozást
felülmúlóan 182 jegy kelt el (plusz még 3 magzat is jelen volt). A Bál egyik nagy attrakciója a
KARC 2013-as új mezének leleplezése és természetesen a legjobbak díjazása volt.

A 18.30-as kapunyitásra már szépen gyülekeztek a rögbisek, barátok, családtagok és
ismerősök, akiket welcome pálinka várt Simsi Géza "Gazda" névnapi felajánlásának
köszönhetően. A GAMF Étterme kékbe öltözött, némi jelzés értékűnek szánt arannyal
fűszerezve. A megnyitó beszédek sorát Körmöczi Béla a klub elnökének gondolatai nyitották,
tőle szokatlanul rövid tálalásban, majd Túri Pál a klub szakosztályelnöke vette át a szót. A
beszédek végén leleplezésre került a KARC 2013-as új meze, mellyel a legutóbbi 2006-os
Canterbury garnitúra vonul majd nyugdíjba. A versenyfutásban az Új-Zélandi márka végül a
Samurai-t előzte meg nemes küzdelemben. A dizájn nem meglepő módon kék-fehér, ezúttal
elől csíkos kivitelben, igen nagy tetszést aratott.

A KARC Elnöksége és edzői előválogatása alapján három jelöltre adhatta le szavazatát a 182
megjelent vendég a 2012-es év felnőtt férfi játékosa kategóriában: Nagyhegyesi Szabolcs,
Németh Krisztián és Réfi Attila. A vacsorát követően került sor a díjkiosztásra:

2012 év kadett játékosa: Gál István

2012 év junior játékosa: Horváth Áron

2012 év felfedezettje: Kőműves György

2012 év "Velorex" Életmű Díj: Szeverényi Kálmán

2012 év felnőtt férfi játékosa: Nagyhegyesi Szabolcs
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Idén még nem került ugyan kiosztásra női kategóriában díj, de jövőre már a tervek szerint a
gyengébbik nemmel is bővül majd a díjazottak sora. Továbbá Körmöczi Béla Klubelnök
felajánlásából még nagyobb tétje lett az év játékosa titulusnak, hiszen a 2016-ig hátra lévő 4
választás alapján, férfi és női kategóriában a legalább 2 díjat nyerő játékosok Rio de Janeiro-ba
a rögbi olimpiai bemutatkozására is jegyet nyernek!

Az est további részében sor került még Adamik Zoltán által megálmodott KARC rögbi HAKA-ra
is, ahol remek "rajzolt" kockahasakkal és autentikus tetoválásokkal teli fűszoknyás Hírös
városiakkal találkozhattunk. Ezt követően a lányok meglepetésműsora következett, majd a
hajnalig tartó mulatság elleni csata, melyet többen elvesztettek.

A nagy sikerre való tekintettel biztos, hogy lesz folytatása a KARC Bálnak, de jövőre nagy
valószínűséggel 200 fő fölötti befogadóképességű termet kell szerezni.

Az eseményről fotók a KARC Facebook oldalán találhatók.
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