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Március 12-én minden fronton elkezdődik a tojáslabdás tavasz. A KARC csapatai szombat
reggel észak és dél felé veszik az irányt, hogy megküzdjenek a felvidéki Vitézekkel és a
délvidéki Indiánokkal.

Az ősi rivális Esztergom otthonában rég érezte már a siker ízét a Hírös-városi csapat, bár az
ősszel közel járt a győzelemhez a kecskeméti csapat, ám mégis minimális vereséggel hagyták
el a pályát. Most újabb lehetőség előtt állnak az Extraliga középdöntőjében, ahol már csak egy
kört játszanak a csapatok. A versenyfutás a playoff helyekért folyik, hiszen csak az első négy
küzdhet majd meg a bajnoki címért a hirtelen halál szakaszában. A KARC a szokatlan
lebonyolításnak köszönhetően jelenleg a negyedik helyről várja a rajtot 2 ponttal, míg az
Esztergom a második helyet foglalja el 4 ponttal. A bónusz pontrendszernek köszönhetően
azonban ez az előny könnyen elolvadhat, avagy hirtelen megnőhet, hiszen a győzelem 4 pontot
ér. A két csapat elmúlt évekbeli összecsapásai győzelem bónusszal nem kecsegetetnek, hiszen
4 vagy annál több célt egyik csapat sem ért el, viszont szoros mérkőzésekben, tehát vereség
bónuszokban nem volt hiány. Többször is 3 pontos különbséggel végeztek (6-3) a csapatok, de
a legemlékezetesebb mégis a KARC tavaly tavaszi elődöntőbeli 1 pontos győzelme volt.

Gica Vacaru és Solosi László csapatainak egymásnak feszülése izgalmas és nagy csatát ígér.

A déli fronton is harcba vonulnak a K(h)arcosok, hiszen a KARC 2 csapata a Pécsi Indiánok
otthonába látogat. A baranyaiak a múlt héten elvéreztek a Spártaiak ellen, a feljutásért játszott
osztályozóban, így biztos erős becsvágy dolgozik bennük, hogy megmutassák az NB I-ben
övék az egyik legjobb csapat. A kecskeméti öregekből és fiatalokból verbuválódott második
csapat akár meglepetésre is képes lehet, hiszen sorait nagy harcokat megélt játékosok erősítik,
elég csak Kiss, Asztalos, Makai, Hegedűs T. J. Zsolt., Bíró, vagy Bárány nevét említeni.

DHL Rögbi Extraliga középdöntő 1. forduló
Esztergomi Vitézek RK - Kecskeméti ARC
Eszergom, Ferences-pálya
2011.03.12. 14 óra
előtte kadett mérkőzés 13 órától

DHL Rögbi NB I középdöntő 1. forduló
Pécsi Indiánok RK - Kecskeméti ARC 2
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Pécs, MATÁV pálya, Vezér utca
2011.03.12. 12 óra
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