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Egy hét leforgása alatt kétszer találkozott egymással a nagy rivális Kecskeméti ARC és az
Esztergomi Vitézek együttese. A múlt héten közel jártak a meglepetéshez a Hírös-városiak,
miután drámai csatában csak kevéssel a vége előtt tudtak fordítani a felvidékiek (14-17).

A minimális vereséget követően immáron hazai pályán több visszatérőt is a csapatban
tudva nem titkoltan győzelmi reményeket dédelgettek a KARC-osok. A győzelem, mint falat
kenyér úgy hiányzott a hazaiaknak, akik számára jól indult a mérkőzés, Nagyhegyesi
büntetőjével korán vezetést szereztek (3-0). A félidő derekára talált magára a felvidéki gárda,
fokozatosan vette át az irányítást az addig szemre tetszetősen játszó hazaiaktól és az utolsó
percben elért céljával át is vette a vezetést (3-7)

A második játékrészben újfent a kecskemétiek kezdtek jobban, parádés céllal Nagy Tamás
révén és Nagyhegyesi bónusz pontjaival újra a kecskemétieknél volt az előny (10-7). A
mérkőzés hajrájára egyre kiélezettebbé vált a küzdelem, míg egy védekezési bakit követően
ismét fordítottak a Vitézek (10-14). A hátralévő kevéske időben az esztergomiak főleg az
időhúzásban, míg a KARC elkeseredett támadásokban jeleskedett, azonban a legnagyobb
helyzetek is kimaradtak, így újabb bosszantó vereséget szenvedett a helyenként már
kifejezetten szép, de egyelőre nem elég eredményes játékot produkáló kecskeméti alakulat. Az
őszt így a harmadik helyen zárta a KARC, tavasszal a keleti csoportot megnyerő Exiles mellett
az osztályozót játszó Szeged, Nagyvárad, Elefántok, Pécs kvartettből további két csapat
csatlakozik majd a középdöntő mezőnyéhez.

Rögbi Extraliga 5. forduló
Kecskeméti ARC – Esztergomi Vitézek RK 10-14 (3-7)
Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya
Vezette: Jánosi
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Kecskeméti ARC – Bátori (Dalca), Fehér (Borbély), Sütő (Dulgheru), Asztalos, Gyenes, Köteles,
Tóth, Réfi, Németh, Bartus, Túri, Kis (Zamfir), Schrauf, Nagy T., Nagyhegyesi

Pontszerzők: Nagyhegyesi 5, Nagy T. 5

Edző: Gheorghe Vacaru
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