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Nem kaptak sok pihenőt a KARC rögbisei a múlt heti Dragon Brno elleni mérkőzést követően,
hiszen alig egy hét állt rendelkezésükre, hogy rendezzék soraikat a balszerencsés két pontos
vereséget követően. Ezúttal nem kisebb ellenfél, mint a bajnok Battai Bulldogok érkeznek a
Széktói Stadionba március 26-án.

A batttaiaknak jól indult a szezon, az első fordulóban lemosták a Szegedi Mogorva Gorillákat
(112-0), majd a múlt héten az EDF Energy Cup-ban átgázoltak cseh ellenfelükön a Ricany
csapatán (40-15). Nagy tehát a lendulet és a magabiztosság az egyik oldalon, míg a
kecskemétiek fogadkoznak, itt az ideje, hogy végre megérezzék a győzelem ízét.

A bajnokság középdöntőjében mindenki csak egyszer játszik ellenfelével, ami öt mérkőzést
jelent a tavasz folyamán, majd a legjobb négy csapat a hirtelen halál fázisában már az
elődöntőben találkozik (1-4, 2-3). Ezért is különösen fontos, hogy ki hányadiknak ér oda az öt
meccses kampány végén. A Bulldogok jelenleg az első helyen, a KARC pedig a negyediken
várja a folytatást, bár a papírforma és az őszi eredmények így a vendégek mellett szólnak, az
egyre javuló játékot mutató hazaiak képesek lehetnek meglepetésre. Ehhez természetesen
arra is szükség van, hogy a sérültek (Réfi, Nagy) és a betegek (Köteles, Tóth) is vállalják a
játékot, hiszen ilyen okból kifolyólag Gica Vacaru edző egyelőre nem számíthat minden
játékosára. Ha mindenki játékra jelentkezik, akkor akár legerősebb csapatát is pályára küldheti
a román tréner, aki meglepetésekkel is készül válogatottbeli edző kollégája az ukrán Szláva
Kozmenkó csapata számára. Erre szükség is lehet, hiszen az trénerek jól ismerik egymást és
csapataik játékstílusa sem ismeretlen számukra. Kérdés tehát, hogy a nagy taktikai csatából ki
jön ki győztesen és ki tudja jobban függetleníteni magát az újfent pocséknak ígérkező időjárási
és pályaviszonyoktól.
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