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Borzasztó előjelek sötétítették be a 2008/2009-es Interliga első belgrádi selejtező fordulójára
készülő Kecskeméti ARC csapatának vendégszereplését. A négy napos hétvége, sérülések
és útlevélproblémák miatt mindössze 15 hadra fogható játékos alkotta az október 25-i utazó
keretet. Ez azt jelentette, hogy csere nélkül néztek szembe a tavalyi küzdelmekben a
Százhalombattát búcsúztató és végül csak a későbbi győztes Nada Split gárdájától kikapó
Royal Belgrád együttesével.

A kedvezőtlen előjeleket két jó hír enyhítette, hiszen két régi harcos is játékra jelentkezett,
Szundy bokatöréséből felépülve 7 , Túri pedig térdszalag műtétjét követően 17 hónap kihagyás
után öltötte magára újra a kék-fehér mezt.

A mérkőzés első perceinek puhatolózását nem várt kecskeméti fricska színezte, Beke az 5.
percben mintegy 25 méterről pimasz drop-góllal szeretzte meg a KARC számára a vezetést
(0-3). A zömében fiatal játékosokból álló belgrádiak a hideg zuhanytól felébresztve aktivizálták
magukat, de egyelőre jól zárt a kecskeméti retesz.

Szembetűnő volt a rendkívül lelkesen játszó kecskeméti csapat akarása, mely többször is
megálljt parancsolt a szerbek támadóinak. A maroknyi magyar szurkolótábor bíztatásától
kísérve többnyire mezőnyjáték folyt a pályán, mígnem egy kapitális védelmi hibát kihasználva
célt értek el a vendéglátók (5-3). A KARC-ot szemmel láthatólag megzavarta a bekapott cél,
míg a szerb csapat erőre kapott a hirtelen jött ajándék pontokból kifolyólag. Nehéz percek
következtek a kecskemétiek számára, amit nem is sikerült kivédekezniük: egy potyaízű és egy
igazi akciócéllal tíz perc alatt elhúzott a Royal Belgrád (17-3). Félő volt, hogy ha így folytatódik
nagy zakó elé néz a kecskeméti gárda, de a félidőben ha nem is létszámban (csere híján), de
fejben mindenképpen sikerült rendezni soraikat.

A második játékrészben ismét kiegyenlítődtek az erőviszonyok, bár a szlovén játékvezető ezt
máshogy gondolta, mivel három durva szerb szabálytalanság után, amikért csak figyelmeztetés
járt, az első nagyobb KARC-os szabálytalanságért máris 10 percre kiszórta a fiatal Gyenes-t. A
kecskemétiek ettől sem törtek meg, míg az ellenfél folyamatos cserékkel frissített, addig
emberhátrányban is állták a sarat Németh-ék. A kibekkelt kiállítás után taktikát váltott a KARC,
a tolongás csapatrész is egyre több támadásban vette ki a részét, ami szemmel láthatóan nem
feküdt a vendéglátó királyi gárdának. A mérkőzés hajrájára is maradt ereje a
Hírös-legényeknek, akik egy hosszú tolongás támadássorozatot követően méterről-méterre
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küzdötték magukat el a hazai célterületig, majd végül a válogatott Réfi vetődött be öt pontot
érően a labdával
(17-8). A hátralévő hét percben
már egyik gárda sem tudott az eredményen változtatni, pedig mindkét oldalon nagy erőket
vonultattak fel ennek érdekében.

Összességében elmondható, hogy reményt keltő vereséget szenvedett a kecskeméti csapat
Belgrádban, a visszavágóra 9 pontos sovány előnnyel érkező szerb csapat ellen. A két hét
múlva esedékes revansra Kecskeméten kerül majd sor, melyre remélhetőleg jóval hosszabb
cserepaddal és továbbjutást érő taktikával készül majd a KARC. Addig azonban még egy
idegenbeli erőpróba vár a kék-fehér alakulatra, ezúttal a bajnokság 4. fordulójában a román
Nagyvárad Spartans otthonába látogatnak november 1-én.

Interliga 1. forduló 1. mérkőzés
KBRK - Kecskeméti ARC 17-8 (17-3)
Belgrád, Ada Ciganlija, 50 néző
Vezette:
Kecskeméti ARC: Balla, Fehér, Baranyi, Asztalos, Szundy, Gyenes, Tóth Á., Réfi, Németh
K., Beke, Túri, Bartus, Schrauf, Lukácsi, Nagyhegyesi

Pontszerzők: Beke 3, Réfi 5
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