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Vasárnap megkezdte szereplését a bajnoki ezüstérmes KARC csapata a Közép-európai
klubcsapatok tornáján az EDF Energy Cup-ban. A rangos versengésben a kecskemétiek
csoportellenfelei a román bajnok Baia Mare, a magyar bajnokság harmadik helyezettje az
Esztergomi Vitézek, valamint a cseh bronzérmes RC Ricany.

A sorban először a félprofi cseh gárdával csapott össze a KARC, melynek az utolsó pillanatban
rövidült meg a kispadja, hiszen az előzetes nevezés ellenére négy játékos mégsem öltötte
magára a kecskefejes mezt.

A mérkőzés erősen felázott, nehéz talajú pályán zajlott és a szokásos álmos hazai kezdést
gyors céllal honorálták a csehek (0-7). Könnyű prédának gondolhatták ekkor a kupa újonca
elleni meccset a Ricany játékosai, de percek alatt rendezte sorait a Vacaru csapat és gyönyörű
akcióból Nagyhegyesi révén egalizált (7-7). Az első félidőben meddő mezőnyfölénye ellenére
nem sikerült további pontokat gyártani a hazai csapatnak, míg a vendégek, taktikusan két
büntetőrúgást értékesítve araszoltak előre. (7-13).

A második játékrészt agilisabban kezdő kecskeméti csapat Dalca révén újabb célt szerezhetett
volna, de centiken és egy kicsi szerencsén múlt az egyenlítés. A folyamatosan cserélő csehek a
félidő közepétől egyértelműen átvették az irányítást, előbb egy büntetőből tovább növelték
előnyüket, majd a véghajrában újabb célt elérve biztosították be győzelmüket a fáradó hazaiak
ellen. (7-23)

A KARC bemutatkozása az Energy Cup-ban mindenképpen felüdülést jelentett és bár a
győzelemhez ezúttal sokkal több kellett volna, Vacaru mester fiatal csapata közel egy órán át
partiban volt a világranglistán Magyarországot 36 hellyel megelőző csehországi gárdával. Nincs
idő azonban a kesergésre, hiszen október 2-án a bajnokságban újabb KARC – Bulldogok
csatára kerül sor, és ami jó hír az olajvárosiak pályagondjai miatt ismét a Széktói Stadionban.

1/2

A cseh bronz fényesebb a magyar ezüstnél
Írta: Administrator
2010. szeptember 27. hétfő, 12:58

EDF Energy Cup 2. forduló
Kecskeméti ARC – RC Ricany (CZE) 7-23 (7-13)
Széktói Stadion 4-es pálya
Vezette: Kantor (ROM)

Kecskeméti ARC – Dalca, Borbély (Sütő), Dulgheru, Gyenes, Nagy, Tóth (Szundy), Köteles,
Réfi, Németh K., Vacaru, Nagy (Jámbor), Túri, Bartus (Schrauf), Németh M., Nagyhegyesi
Edző: Gheorghe Vacaru

Pontszerző: Nagyhegyesi 7
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