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Egy héttel az Ausztriától elszenvedett kínos fiaskó után a KARC, mint klubcsapat találkozott a
nem kevesebb, mint 11 osztrák válogatottat felvonultató Donau Wien ellen.
A bajnoki
címvédő bécsiek óriási iramban kezdték meg a mérkőzést, folyamatos védekezésre
kényszerítve a hazaiakat. A kecskemétieknek a kemény védekezés mellett, bizony néha a
szerencsére is szükségük volt, hogy megússzák kapott pont nélkül a mérkőzés első húsz
percét. A sikertelen attakok következtében egyre fogyni kezdett a sógorok lelkesedése,
csakúgy, mint a hazaiak létszáma, miután törlesztésért Bekét küldte tíz perces pihenőre a szerb
Stiglic játékvezető. Ezt követően a vendégek percei következtek, előbb egy középről megítélt
büntetőből Navas révén előnyt szereztek (0-3), majd röviddel utána a kitámadó kecskemétiek
által eladott labdából Wever mintegy 80 m-ről célt ért el, Navas pedig ismét sikeres rúgást
tudhatott magáénak (0-10). Félő volt, hogy visszafordíthatatlanul lejtmenetbe kerülnek a
hazaiak, hiszen emberhátrányban kellett az újra erőre kapó bécsiek ellen felállni a padlóról.
Eközben a parázs hangulatot megelégelvén a játékvezető kakaskodásért páros kiállítást
eszközölt, melynek következtében Csiernik és Vana hagyta el tíz percre a pályát. A hajrá
perceiben végre megemberelte magát a KARC és előbb a visszatért Beke büntetőjével szépített
(3-10), majd egy szemfüles akcióval, Kőműves óriási sprintjével és Nagyhegyesi
jutalomrúgásával egalizálta az eredményt (10-10).

A hazaiak fordulhattak nagyobb lélektani előnnyel a második játékrészbe és ez meg is látszott a
játék képén, a korábban csak alkalomszerű látogatások egyre gyakoribbak lettek az ellenfél
térfelére, az sem szegte kedvüket, hogy egy büntetőrúgásból időközben Navas újra előnyhöz
juttatta a vendég osztrákokat (10-13). A folyamatos hazai rohamok közepette Stiglic játékvezető
vált főszereplővé, miután korábbi ígéretét beváltva az első kakaskodó játékost azonnal
végleges kiállítással sújtotta, hiába is volt Köteles vétsége sárga lapot is alig érő. A hátrányba
került hazaiak mindent egy lapra feltéve rohamozták az osztrákok állásait, kétszer is túlzás
nélkül csak centiméterek választották el őket a céltól, de a játékvezető mindkétszer valamilyen
kecskeméti szabálytalanságot látott, ami lélegzetvételhez juttatta az erejükkel teljesen elkészülő
vendégeket. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a kritikus pillanatokban az ész és a szív által
diktált döntések nem bizonyultak helyesnek, hiszen három büntetőt is inkább megjátszottak a
harci hévtől fűtött kecskemétiek, amiket talán rúgásra váltva ledolgozhatták volna hátrányukat.
Nagyhegyesi egyetlen kimaradt kapura rúgási kísérlete már amolyan utolsó szalmaszál volt, bár
egészen az utolsó percig nyílt küzdelem folyt, végül alul maradt a KARC a Donau Wien
csapatával szemben.

Mindent egybevetve nagy-nagy hiányérzettel, de emelt fővel hagyhatták el a pályát a
kecskemétiek, akik a vereségért kapott bónusz ponttal, még mindig a továbbjutást jelentő
második helyen tanyáznak a csoportban, de nagy feladat vár rájuk, mivel november 19-én az
igen jó erőkből álló szlovén Ljubljanához látogatnak, ahol még ennél is többre lesz szükség.
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Regionális Rögbi Kupa 2. forduló

Kecskeméti ARC – Donau Wien (AUT) 10-13 (10-10)
Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya
100 néző
Vezette: Stiglic (SRB)

Kecskeméti ARC: Kiss (Fehér), Dulgheru, Szundy (Kádár), Gyenes (Nagy J.), Csiernik, Köteles,
Tóth Á. (Sütő), Réfi, Németh, Beke, Almási, Túri, Campagna, Kőműves, Nagyhegyesi
Edző: Gheorghe Vacaru

Pontszerzők: Kőműves 5, Nagyhegyesi 5 ill.
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