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Nagy a tülekedés a középdöntő hajrájába érve a rájátszást érő helyekért a DHL Rögbi
Extraligában. A 3-5. helyen azonos pontszámmal állnak a KARC, az Exiles és a Nagyvárad
csapatai, de közülük csak kettő jut majd az elődöntőbe. A KARC vendége ezúttal a Nagyvárad
Spartans csapata lesz, akik az NB I Keleti csoportjának második helyezettjeként a Pécsi
Indiánokat verve jutott fel az Extraliga középdöntőjének mezőnyébe.

Az ellenfél egyáltalán nem lebecsülendő, mivel az NB I-ben a KARC 2, a Szentes és a Szeged
ellen is győztesen hagyták el a pályát, valamint szoros mérkőzést játszottak az Exiles ellen is
(12-10). A jó erőkből álló nagyváradi csapat évről-évre fejlődést mutat, bár eddig adósok a
kiugró eredménnyel azért nem árt odafigyelni rájuk. A mérkőzés esélyese ennek ellenére
kétség kívül a döntőbe igyekvő kecskeméti csapat, akik a múlt heti parádés győzelmüknek
köszönhetően kezdik visszanyerni önbizalmukat.

Természetesen céljuk eléréséhez ez még vajmi kevés, hiszen nem elég, ha hozzák a soron
következő két mérkőzést a Spártaiak és a Gorillák ellen, a Bulldogok múlt heti Vitézek elleni
váratlan botlása nem várt új helyzetet teremtett. Jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy
a Bulldogok a második, míg a KARC a harmadik helyen végez majd a középdöntőben, ami azt
jelenti, hogy a május 7-i egy mérkőzéses elődöntőben a címvédő Százhalombattához kell
látogatnia a Hírös városiaknak, a döntőbe jutáshoz tehát idegenben kell kiütni a címvédőt.

De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen az elkövetkezendő hetek bajnoki és kupa mérkőzései
már az elődöntőre való felkészítés alá vannak rendelve. Vacaru mester azonban ismét
változtatásra kényszerült, hiszen az Exiles ellen a stabil csapattag egyre jobb formába lendülő
Baranyi súlyos térdsérülést szenvedett, műtét vár rá és felépülése előre láthatólag minimum fél
évet vesz majd igénybe. A kulcsposzton játszó sarkazó pótlása nehéz feladatnak ígérkezik,
Fehér léphet a helyére, illetve a román tréner reaktiválta a korábban keretből kikerült légiós
pillért, Dulgherut is.
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