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KARC - Nagyvárad és Bulldogok - Exiles mérkőzéseket rendeztek a hét végén a DHL Rögbi
Extraliga hajrájában. Míg a százhalombattaiak már biztos elődöntősök, addig a többi csapat
tülekedhet a még kiadó két playoff helyért.

Múlt heti győzelmüknek köszönhetően önbizalommal telve készültek a kecskemétiek a
Spártaiak ellen, ugyan sok idő nem állt rendelkezésre Baranyi kiválása miatt jelentősen át
kellett szervezni a bedobó vonalat és a tolongás játékot.

Úgy tűnt elfújta a szél a KARC-osok játékkedvét, legalábbis ez látszott kívülről az első
percekben. Tóth Dani szemfüles célja fújta meg az ébresztőt, Nagyhegyesi pedig bevágta
középről a jutalmat (7-0). A csapatjáték a "fasorban sem volt", de ezt némileg ellensúlyozta az
egyéni játéktudásbeli különbség, ezt példázta az irányító Németh Krisztián elcsent labdából
betett célja is (12-0). Sajnos rengeteg hiba csúszott a támadásokba, Hegedűs vezérletével
többször sikerült áttörni a vendégek védelmi vonalán, de rendre előre ejtéssel értek véget a
nagy rohanások, zárt tolongásban pedig meglepő módon egyenlő partnerek voltak a
nagyváradiak. A félidő felénél Túri célja kezdett már az összjátékra hajazni, Nagyhegyesi pedig
újabb jutalmat értékesített (19-0). Az első játékrészben a széltől is támogatott vendégek szinte
csak rúgásokkal jutottak a kecskeméti térfélre, de célveszélyes szituációt nem sikerült
kialakítaniuk, mindössze egy mezőnygólra futotta erejükből (19-3). Leült a játék az első
negyven perc vége felé közeledve, az egyetlen eseményt a válogatott leváló Tóth Dani hosszú
ápolása jelentette, ami folytatódott a szünet ideje alatt is.

Tóth végül játékra jelentkezett, de alig egy perc alatt kiderült, nem tudja folytatni a játékot,
sajnos a mérkőzés után diagnosztizált részleges bokaszalag szakadás azt jelenti, újabb
kulcsjátékos dőlt ki hetekre a sorból. Köteles, Sütő, Boros és Nagy érkezett frissítésként, de
hatalmas hullámvölgybe kerültek a hazaiak. A KARC célterületétől öt méterre folyt a játék
percekig, de jól zárt a védekezés, majd egy elcsent labdával lemásolta első félidei célját
Németh, így ismét megnyugodhattak a kedélyek (26-3). Erőre kapott a hazai csapat, alig tíz
perc alatt négy céllal mattolta a vendégeket, akik szó szerint állva maradtak a KARC-expressz
láttán. Sorrendben Fehér, Réfi, Beke és Bartus voltak eredményesek, de a rúgások már nem
mentek ilyen jól, Nagyhegyesi és a szél küzdelmében utóbbi nyert három-egyre (48-3). A
végére is tartogatott még célokat és ami a fontosabb felszabadult, szép játékot a KARC, a
hajrában előbb a tavaszi új igazolás az U20 válogatott erőssége Csiernik köszönt be a
Spártaiaknak, majd az örökifjú szélső Boros robogott át szép összjátékot követően a védelmi
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vonalon (60-3).

Mivel az Exiles 56-12-es vereséget szenvedett Százhalombattán, így eldőlt, hogy nagy arányú
győzelmével a KARC lesz a harmadik helyezett a középdőntőben és a rájátszásban a
Bulldogokkal kell majd meccselnie a döntőbe jutásért. Az, hogy a Vitézek ellenfele ki lesz, az
utolsó fordulóban fog eldőlni az Exiles - Spartans mérkőzésen.

Az elkövetkezendő hetekben sok munka vár az újfent megfogyatkozott kék-fehérekre, hiszen a
középdöntő utolsó fordulójában a sereghajtó Gorillákat fogadja, majd április 30-án Brno-ban
próbálja meg ledolgozni az EDF Kupában összeszedett két pontos hátrányát a Dragon elleni
visszavágón. Jövő héten szombaton igazi fesztivál hangulat lesz a Széktóiban, hiszen a
záróforduló mérkőzését követően a KARC 2 fogadja holland névrokonát az ARC 1890
együttesét barátságos mérkőzésen.

DHL Rögbi Extraliga 4. forduló
Kecskeméti ARC - Nagyvárad Spartans (ROM) 60 - 3 (19-3)
Széktói Stadion 4-es pálya
100 néző
vezette: Suiogan

Kecskeméti ARC - Szundy, Dulgheru, Dalca (Sütő), Csiernik, Gyenes, Tóth D. (Köteles),
Fehér, Réfi (Nagy M.), Németh K., Beke, Jámbor (Németh B.), Túri, Hegedűs Sz. (Boros),
Bartus, Nagyhegyesi
edző: Gheorghe Vacaru

pontszerzők: Csiernik 5, Tóth D. 5, Fehér 5, Réfi 5, Németh K. 10, Beke 5, Túri 5, Bartus 5,
Nagyhegyesi 10, Boros 5
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