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Sűrű program elé néznek a rögbisek a hétvégén. A kecskeméti vonatkozású tojáslabdás
események sorában a KARC második csapatának szombati fellépése kívánkozik első helyre
és nem csak azért, mert időrendben a legkorábban (11 órakor) kezdődik, hanem mert igazi
rangadó helyszíne lesz a Széktói Stadion.

Az NB I Keleti csoportjának listavezetője, a tavaly még Extraligában játszó Budapest
Exiles lesz a kecskemétiek ellenfele. Az elmúlt fordulóban Szegeden meglepetés győzelmet
arató hazaiak számára nagy fegyvertény lenne, ha sikerülne két vállra fektetni a külföldi
játékosokkal teletűzdelt fővárosiakat. A felnőtt mérkőzés után, a két csapat juniorjai 12.30-tól
lépnek pályára.

Szintén szombaton, de közel száz kilométerrel arrébb, a KARC edzője, Gheorghe Vacaru által
irányított felnőtt magyar válogatott lép pályára Ausztria legjobbjai ellen. Az Európai Nemzetek
Kupája sorozat első mérkőzésén Nagyhegyesi és Réfi személyében két kecskeméti is magára
öltheti majd a címeres mezt. Az összecsapásra a Százhalombattai Városi Stadionban kerül
sor 14 órától. Ugyanitt délelőtt 10 órától Diákolimpiai Területi Döntőt rendeznek, ahol a
KESI-KARC színeiben három utánpótlás csapat fog szerepelni a kecskeméti sikersportágnak
számító U10 Törp, U12 Mini és U14 Kölyök szalagos rögbi kategóriákban.

Vasárnap ismét Kecskemétre figyel majd a honi rögbis társadalom, hiszen délelőtt 10 órától a
tavaly ősszel elindított Nemzeti Akadémia program idei első állomásának keretében fog
elméleti és gyakorlati képzésen részt venni a magyar női válogatott, csakúgy, mint az U18 és
U20 nemzeti csapatok keretei. A KARC bár női játékosokkal nem, de az U18 keretben három,
az U20 keretben pedig öt játékossal rendelkezik. Délután 13 órától a Széktói 4-es pályán a
regionális U18 válogatottak játszanak egymással, melyben előre láthatólag hat kecskeméti is
helyet kap majd.

2010.10.16. szombat
Rögbi NB I Keleti csoport
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Kecskeméti ARC II – Bp. Exiles
Széktói Stadion 4-es pálya
11.00 felnőtt
12.30 junior mérkőzés

Rögbi Diákolimpia Területi Döntő
Százhalombatta Városi Stadion
10 órától

Európai Nemzetek Kupája 2010/2011
Felnőtt válogatott mérkőzés
Magyarország – Ausztria
Százhalombatta Városi Stadion
14 órától

2010.10.17. vasárnap
Rögbi Nemzeti Akadémia 1. forduló
Széktói Stadion 4-es pálya
10.00 órától

Regionális válogatottak mérkőzései
13 órától
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