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Szokatlanul korai kezdéssel 11 órakor kerül sor a DHL Rögbi Extraliga utolsó fordulójára április
16-án, szombaton. A KARC a sereghajtó Fit World Gorillákat fogadja, akiknek ez az utolsó
lehetősége, hogy maradandót alkossanak a tavaszi szezonban.

Bár a szegediek több súlyos vereségen is túl vannak már (Batta 112-0, Esztergom 79-10),
rendkívül jó játékosállománnyal rendelkeznek, de a jelek szerint még nem ért be kellőképpen
fiatal csapatuk. A KARC az elmúlt hetekben végre elkapta a fonalat, aminek előbb az Exiles
(68-5), majd a Nagyvárad (60-3) látta kárát. Az utolsó forduló már-már formalitás, hiszen
biztossá vált, hogy a középdöntőt a harmadik helyen zárja a kecskeméti csapat, de egyben
nagyszerű alkalom a két hét múlva esedékes Dragon Brno elleni idegenbeli EDF Kupa
visszavágó, valamint a május 7-i százhalombattai elődöntő mérkőzésekre. Sajnos a maródiak
listájára Baranyi mellé Tóth is feliratkozott, pótlásuk okozza a legnagyobb fejtörést Vacaru
edzőnek. A mérkőzésen a román tréner nélkülözni kénytelen két fiatal játékosát Almási Bencét
és Kis Ferencet, akik az U18 válogatottal szerdán utaztak ki a franciaországi EB-re a szintén
kecskeméti, de még junior Kőműves Györggyel együtt.

Az Extraligás mérkőzés után igazi sporttörténeti kuriózumra számíthatnak a Széktói Stadionba
kilátogatók, hiszen hosszú idő után újra túracsapat érkezik Kecskemétre, először a rögbi hazai
történetében a tulipánok és klumpák hazájából, Hollandiából. Ráadásul névrokonság esete is
fennáll, hiszen az "alig" 89 évvel idősebb klub az ARC 1890 érkezik a KARC-hoz. A holland
rögbiről tudni kell, hogy 32 hellyel előzik meg a magyar válogatottat az aktuális világranglistán,
valamint nemzeti csapatuk az Európa Bajnoki küzdelmekben három csoporttal a mieink felett
foglalnak helyet.

A hollandok ellen az NB I-ben vitézkedő KARC 2 csapata próbálja meg felvenni a versenyt. A
mérkőzés délután 14 órakor kezdődik.

2011.04.16. szombat
DHL Extraliga 5. forduló
KARC – Fit World Gorillák RC
Széktói Stadion 4-es pálya
11.00 óra
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Junior bajnoki mérkőzés:
KARC – Szegedi Gorillák RK
12.30 óra

Nemzetközi barátságos mérkőzés
KARC 2 - ARC 1890 (NL)
14.00 óra
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