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Igazi rögbi hétvégét varázsoltak a kecskemétiek a Széktói Stadionba, miután három
mérkőzésre is sor került április 16-án szombaton. Az Extraligás alakulat a középdöntő utolsó
fordulójában a sereghajtó Gorillákat fogadta, ugyanez volt a párosítás az ezt követő junior
bajnoki mérkőzésen is, majd a névrokon holland ARC 1890 túracsapatával mérte össze erejét a
KARC 2 gárdája.

Az első összecsapásra, azaz az extaligás mérkőzésre szokatlan időpontban délelőtt 11 órától
került sor. A korai kezdés a hazaiakat zavarta meg jobban, gyakorlatilag átaludták az első fél
órát, nyomokban sem emlékeztettek az elmúlt két hét ponterős játékát produkáló, egyre inkább
magára találó és a rájátszás döntőjébe igyekvő gárdára. A szegediek meg is érezték a KARC
bizonytalankodását, miután Réfi céljára és Nagyhegyesi jutalomrúgására negyedóra elteltével
büntetővel válaszoltak (7-3). A meglepően szoros eredmény feltüzelte a vendégeket, a
hazaiakat nézve pedig továbbra is úgy tűnt, nem tudnak, vagy nem akarnak magasabb
fokozatba kapcsolni. Harminc perc elteltével Gyenes célja és Beke jutalomrúgása "fújta meg" az
ébresztőt (14-3), majd a félidő vége előtt egy a végletekig kijátszott akciót követően Hegedűs
tett be újabb ötpontost, Beke pedig kiszorított szögből bevágta a jutalmat (21-3). Ez az
eredmény már inkább tükrözte a valós erőviszonyokat, bár a vendégek dicséretére legyen
mondva, hogy rendkívül szervezetten játszottak és fegyelmezetten tartották be edzőjük
utasításait, tolongás csapatrészükben pedig sokáig egyenlő ellenfelei voltak a kék-fehéreknek.

A második játékrészben aztán "megrázta a pofonfát" a hírös-városi csapat. Alig tíz perc alatt
Beke, Réfi, Hegedűs, majd Túri értek el szebbnél-szebb célokat, Beke és Nagyhegyesi pedig
felváltva értékesítették a jutalomrúgásokat (47-3). A mérkőzés ezen részében nem lehetett
panasz a KARC játékára, elégedetten csettinthetett Vacaru edző is a fiúk teljesítménye láttán,
valamint méltán ünnepelte a gyönyörű hazai megmozdulásokat ovációval a szép számú
közönség. A biztos eredmény tudatában jöhettek a hazai cserék, a játék irama némileg
csökkent, a hajrára azonban Hegedűs harmadik célja adta meg a jelet (52-3). Az utolsó percek
nem várt módon bővelkedtek eseményekben, Böröndi játékvezető ítéletei borzolták a hazaiak
kedélyét: előbb óriási lesről elengedett egy szegedi támadást, melyből aztán szépítettek is a
Tisza-partiak. Majd teljesen ártatlan szituációt követően reklamálásért előbb Gyenest, majd a
verbálisan védelmére kelő csapatkapitányt Némethet is tíz perces pihenőre küldte. A kettős
emberhátrányba került kecskemétieket ez végképp felpaprikázta, az utolsó négy percben
Fehér, majd Nagyhegyesi révén újabb két célt rámoltak be a megilletődött szegedieknek,
beállítva ezzel a végeredményt (64-10).

Győzelmével bebiztosította harmadik helyét a KARC csapata a középdöntőben és megkezdheti
a felkészülést a május 7-i Bulldogok elleni idegenbeli elődöntőre. A playoff másik ágán a
középdöntőt megnyerő Esztergomi Vitézek várnak ellenfélre, mely a két hét múlva esedékes
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Exiles - Nagyvárad Spartans csata győztese személyében fog érkezni. Időközben a bajnoki
döntő pályázata is eldőlt, három év után ismét Esztergom városa rendezheti meg a honi rögbi
legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményét, melyen remélhetőleg a KARC a tavalyi
teljesítményéhez hasonlóan idén is az első helyért szállhat majd harcba.

Néhány kép Ócsai Lajos és a kecskemetitv.hu jóvoltából ITT megtekinthető.

DHL Rögbi Extraliga 5. forduló
Kecskeméti ARC - Fit World Gorillák RK 64-10 (21-3)
Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya 100 néző
vezette: Böröndi

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

pontszerzők: Fehér 5, Gyenes 5, Réfi 10, Beke 11, Túri 5, Hegedűs 15, Nagyhegyesi 13

Junior mérkőzésen:
KARC - Fit World Gorillák RK 61-0

A nap harmadik összecsapásán rendkívül változatos és színvonalas csatát láthattak a
kilátogató szurkolók, a holland Amstelveense Rugby Club (ARC 1890) hazánkban túrázó
csapata ellen lépett pályára a néhány extraligás játékossal felerősített KARC 2 csapata. A
többek között ausztrál, namíbiai, francia, walesi, ír, angol, skót és karibi játékosokat is
felvonultató amszterdami gárda 33-14-re vezetett az első félidőben, de a hazaiak óriási küzdeni
akarásról tanúbizonyságot téve nem adták fel a harcot és fokozatosan közelítettek a második
félidőben. A hajrára előbb felőrölték a vendégek előnyét, majd meg is fordították a mérkőzést,
így a végén, ha csak két ponttal is, de felülmúlták az előző években Észtországot és
Lettországot is megjárt nagy múltú holland gárdát. Jó felkészülésül szolgált a KARC 2-nek a
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hollandok elleni derbi, hiszen az NB I-es bajnokságban április 23-án 13 órától hazai pályán
fogadják a Bulldogok 2 gárdáját.

Nemzetközi barátságos mérkőzés
Kecskeméti ARC - ARC 1890 RC (NL) 47-45 (14-33)
Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya 100 néző
vezette: Szalontai

Kecskeméti ARC 2 - Kiss, Bíró, Balla (Báthori), Asztalos, Gallina, (Béni) (Répási), Nagy M.
(Köteles), Kis Gy (Fehér)., Sütő (Gyenes), Bartus, Pogrányi, Beke, Boros, Túri, Zubornyák
(Fekete), Parádi (Borics), (Adamik)

Néhány kép TML jóvoltából ITT !
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