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A KARC gyengébb őszi szerepléséről kérdezte a Petőfi Népe Németh Krisztián csapatkapitányt
és Túri Pál szakosztályelnököt:

Hogyan sikerült a felkészülés, mik voltak a tervek a szezonra?

NK - A nyári felkészülés bár minden feltétel adott volt mégsem sikerült tökéletesre. Sikerült itt
tartanunk a szakmai munka fő letéteményesét Gheorghe Vacaru-t, akinek maradásában nagy
szerepet játszott, hogy a magyar U20 válogatott mellett a felnőtt nemzeti csapat irányítását is
rábízta a Szövetség. További változás volt, hogy a KARC több, mint tíz év után ismét életre
hívta második csapatát, hiszen nagyon sokan tétlenkedtek az első csapat holdudvarában,
illetve a 40 felé közelítő, de már nem túl aktív játékosok is szerették volna, ha alacsonyabb
szinten is, de folytatni a versenyzést. Abban biztos vagyok, hogy hosszú távon a második
csapat életre keltése előrelépést jelent, de talán ez is bezavart az őszi szezon kezdetekor, több
felé oszlott meg a figyelmünk csakúgy, mint a játékoskeretünk.

Volt-e játékos mozgás, hogyan változott a keret?

NK – A csapat a tavalyi szezont csúcsra járatva hajtotta végig, ősszel két vereséget szenvedett,
pont a Bulldogoktól és az Esztergomtól, de tavasszal már nem talált legyőzőre és csak a sorban
13. bajnoki mérkőzésén, a döntőben állította meg a Százhalombatta. Az elveszített bajnoki
döntő után több játékosban és vezetőben is megfogalmazódott a generációváltás
szükségessége. Egy játékos életében mindig nehéz dolog a visszavonulás gondolata, de a
második csapat megléte talán ezt a döntést is megkönnyítette, így három játékos - akik az
elmúlt 15-20 évben meghatározó szerepet játszottak a KARC-ban - jelezte, hogy idén már a
második csapat keretéhez szeretnének tartozni. További hárman fiatal koruk ellenére
visszavonultak, valamint két román légiósunk Olaszországba, illetve Franciaországba távozott.
Nyolc játékos pótlása nem megy egyik napról a másikra, de azon vagyunk, hogy kiválásuk ne
okozzon nagy törést a csapat életében. Ugyanakkor nem csak a távozókról, hanem az
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érkezőkről is szót kell ejteni, hiszen Angliából visszatért a KARC korábbi ponterős játékosa
Hegedűs, valamint a Temesvár csapatából a kiváló tolongás játékos Paraschiv, továbbá
tervben van egy magyar U20-as válogatott tehetség leigazolása is. Természetesen a fiatal
kecskeméti nevelésű játékosok beépítése is folyamatos a már stabil csapattagnak számító
Gyenes és Tóth mellett, Köteles és Kis játékára is egyre többet számít a vezetőedző.

Mi a gyengébb őszi szereplés oka?

TP – Pokoli nehéz az őszi sorozat, tudta ezt mindenki, edző, vezetők, játékosok egyaránt, de
csak most tapasztaljuk meg, hogy mennyire. Azzal, hogy az Extraligában csak a három
legerősebb magyar csapat (Bulldogok, KARC, Vitézek) vállalta az indulást, furcsa szezon
látszott körvonalazódni, ahol ősszel unalomig játszanak majd egymással a gárdák és tavasszal
kezdődik csak a rájátszásért menő harc az NB I-ből feljövő gárdákkal kiegészülve. Ezen
túlmenően elég csak az EDF Energy Kupában ránk váró ellenfelekre tekinteni, hiszen csak
magasabban jegyzett cseh és román csapatokkal kerültünk egy csoportba. Kicsit olyan ez,
mintha egy magasugró versenyen a kezdő magasság az egyéni csúcsunk felett lenne. Nem
lehetetlen megugrani, de nagyon nehéz és azért a felkészülésen túl egy kicsi szerencse sem
árt. Mi úgy terveztük, hogy az ősszel legalább kétszer megugorjuk ezt a magasságot, sajnos
eddig nem sikerült, de még három lehetőségünk azért maradt. A címvédő Bulldogok ellen első
nekifutásra a bajnoki döntővel megegyező szorosabb (14-22) és egy a múlt őszi különbséget
tükröző eredményt (7-29) produkáltunk. Többre számítottunk a cseh bajnokság harmadik
helyezettje a Ricany ellen (7-23), most már tudjuk milyen játékerőt képvisel a félprofi csapat, a
Vitézek elleni legfrissebb eredményünket valahol középen kell elhelyezni, hiszen mindössze
négy sikeres pontrúgásukkal sikerült fölénk kerekedniük (5-17) és nyomokban már a csapat
játéka is bizalomra adott okot.

Hogyan tovább, mire számíthatunk az ősszel és módosultak-e a tervek?

TP - A következő vizit az EDF Kupában Nagybányán lesz október 23-án, az újdonsült román
bajnok CSM Baia Mare csapata ellen, ahol újfent nem lehetnek vérmes reményeink. Ezt

2/3

Csak az összefogás segíthet
Írta: Administrator
2010. október 14. csütörtök, 21:06

követően egy idegenbeli és egy hazai mérkőzés vár ránk a bajnokságban az Esztergom
csapata ellen, melyeken újra a győzelem ízét szeretnénk megízlelni, de még ennél is fontosabb,
hogy a csapat játéka és küzdeni tudása legyen olyan, mely erőt adhat a hosszú téli
felkészüléshez. Talán a gyilkos menetelést látva sokakban felmerül a kérdés érdemes-e kitenni
egy sikeres csapatot ilyen erőpróbáknak, amire egyértelmű a válaszom: igen. Igen, mert ha
sikerül összekovácsolni a sok távozó miatt jelentősen átformálódott játékoskeretet, akkor
tavaszra, amikor kezdődik az igazi versenyfutás - miután három NB I-es gárdával kiegészül a
rájátszásért harcoló Extraliga mezőnye – már igazán ütőképes, döntőbe jutásra esélyes
csapatot láthat majd a közönség. Az EDF Kupa alsó ágában pedig továbbra is a KARC első
kupagyőzelmének megszerzését várjuk, ami reális célnak tűnik. Ezekhez a tervekhez persze
az is kell, hogy fel tudják dolgozni és a helyén tudják kezelni a játékosok az átmeneti
eredménytelenséget, és rengeteg munkával Gica Vacaru edző segítségével tavaszra
morálisan, küzdeni akarásban és játéktudásban is erősebbek legyünk, mint valaha.
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