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Mélyen tudása alatt játszva olyan verésbe szaladt bele a KARC, amilyenben utoljára négy éve
volt utoljára része az akkor öt román játékossal jelentősen felerősített százhalombattai csapat
jóvoltából. A „tanár” szerepe ezúttal is a Bulldogokra hárult, akik különösebb ellenállás nélkül
szerezték céljaikat a mérkőzésen, szám szerint nyolcat. A félidő 8-33 volt, a vége pedig 13-54
lett. Nincs azonban megállás a következő három mérkőzést kell nyerni ahhoz, hogy
harmadikként zárjon a kecskeméti csapat és a play offban némileg könnyebb ágra kerüljön.
Ehhez először április 2-án az Exiles csapatát kell felülmúlni, akik most szombaton 38-13-ra
kaptak ki Esztergomban.

DHL Rögbi Extraliga 2. forduló
Kecskeméti ARC - gas.hu Battai Bátor Bulldogok RK 13-54 (8-33)
2011.03.26. Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya
200 néző
vezette: Szeidl

Kecskeméti ARC - Szundy (Köteles), Baranyi (Kádár), Sütő (Borbély), Csiernik, Gyenes, Tóth
D., Fehér, Réfi, Németh (Almási), Beke, Nagy T. (Hegedűs Sz.), Túri (Kis), Bartus, Jámbor,
Nagyhegyesi
edző: Gheorghe Vacaru

Hamar elszállt a hazai önbizalom, miután gyermeteg hibát követően már a harmadik percben
simán széttolták a kecskeméti tolit a Bulldogok (0-7). Beke büntetőjével ugyan szépített a
KARC, de senki nem gondolta volna, hogy ez lesz a legszorosabb eredmény a mérkőzésen
(3-7). Alig telt el negyed óra, ami alatt egy-két szép támadást is láthattunk mindkét oldalról,
azonban egy a vendég térfélen eladott labda és egy villámgyors ellentámadás nyitotta meg a
kecskeméti mélyrepülést egyben a battaiak szárnylását (3-12). A rémálomszerű tíz percben
három célt sikerült bekapni, ebből az egyiket ráadásul rögtön középkezdésből. (3-26)
Érthetetlen módon leblokkolt a hazai csapat, félő volt, hogy óriási verésbe fut bele, ha így
folytatja. Nyoma sem volt az elmúlt hetekben mutatott harcos, ötlettel teli játékának, nyuszikként
lézengtek a pályán a kék-fehérek, míg a vendégek tankokkal támadtak. A félidő hajrájában még
egy céllal és egy sárgával (Deli) szolgáltak a battaiak, amire csekély gyógyírként jött a hazai
oldalról Túri ötpontos válasza (8-33).

A tisztes helytállás maradt a cél a második játékrészre hazai oldalról, míg a Bulldogok érthető
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módon önbizalomtól telve futottak ki a gyepre. Majd negyed óráig sikerült tartani az állásokat,
azonban tolongásban egyszerűen nem volt ellenszer a battai hengerrel szemben. Némileg
kiegyenlítettebbnek tűnt a félidő, előbb a vendégek, majd a hazaiak (Tóth D.) értek el célt
(13-40). Közben szaporán szórta a lapokat Szeidl játékvezető a vendégeknek, szám szerint
kettőt is villantott a második félidőben, így összességében hármat könyvelhettek el az
olajvárosiak. Sokáig úgy tűnt, hogy nem fog már változni az eredmény, a felek beásták
magukat, de az utolsó hat percben csak sikerült még kétszer mattolni a hazai védelmet így
arcpirító 13-54 lett a vége.

Az egyedüli pozitív hazai szemszögből, hogy Almási, Kis és Kádár személyében immáron két
U18 és egy U20 játékos mutatkozhatott be az élvonalban az idei szezonban, ezzel is mutatva a
KARC fiatalítási törekvéseit. Összességében, ahogy a KARC edzője Vacaru mester is mondta,
ezt a meccset el kell felejteni, a bajnokság csak most kezdődik! Másfél hónap és öt mérkőzés
vár a tavalyi ezüstérmes gárdára, a rájátszásos helyekért nagy a tülekedés, bár a Bulldogok és
az Esztergom már biztos résztvevőnek számít, azonban nem mindegy, hogy ki ér oda a
harmadik helyre. Ebben a kérdésben okosabbak leszünk egy hét múlva, hiszen a jelenlegi
harmadik helyezett Exiles csapata látogat a Széktóiba, a KARC győzelmével vetélytársa elé
kerülhetne a tabellán.
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