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A szerb Royal Belgrade csapatát fogadta Interliga visszavágón a KARC rögbicsapata. A tavalyi
széria 5. helyezett alakulata kemény diónak ígérkezett, hiszen az első fellépésen Belgrádban
17-8 arányban bizonyultak jobbnak a kecskemétieknél, ami azt jelentette 9 pontos hátrányt
kellett ledolgoznia Némethéknek.

A hiányzók és sérüléssel bajlódók közül többen is játékra jelentkeztek, így erős hazai keret
nézett szembe a szerb csapattal. Egyedül Nagyhegyesi pályára lépése hiúsult meg, helyét a
fiatal Németh Máté vette át full back poszton.

A mérkőzés szinte még alig kezdődött el a vendégek máris megvillantották életveszélyes
támadó sorukat: Vojvodic révén hamar vezetéshez jutottak (0-7). A vendégek centere igazán
figyelemre méltó gyorsaságával és mozgékonyságával rögtön kitűnt a sárga-feketék keretéből.
A közönség biztatásától hajtott hazaiaknak több, mint húsz percre volt szükségük, hogy feltörjék
a belgrádi reteszt: gyors támadás révén Németh Máté a sarokzászlónál törte át a védelmi
vonalat (5-7). Rendkívül hullámzó játékot produkáltak a csapatok, volt, hogy percekig a
célterületükhöz szegezték vendéglátójukat a szerbek, míg volt, amikor csak a szerencse
mentette meg őket további kecskeméti céloktól.

A félidőben komplett első sort cseréltek a hazai edzők, próbálván stabilizálni a csapat
tolongását, ami úgy tűnt mintegy húsz percig sikerült is. A vendégek nem találták az ellenszert a
hazai tolongás rohamokkal szemben, Réfi célja pedig jókor jött a felzárkózni vágyó hazaiaknak
(10-7). Bosszantó módon azonban a jutalomrúgás ismét nem sikerült, így összesen 7-re
duzzadt az elvesztegetett hazai pontok száma. A hőn áhított vezetés legalább ki lett pipálva,
ami azt jelentette az első mérkőzésen összeszedett hátrányból is sikerült lefaragni és 6 pontra
olvadt összesítésben a differencia. A szerbek azonban nem adták könnyen magukat, sőt
Milenkovic büntetőrúgásával hamar egyenlítettek (10-10). Ismét futnia kellett a
kecskemétieknek az eredmény után és ez a védelem törvényszerű fellazulásával járt, amit egy
ellentámadásból a második szerb center Djordevic kímeletlenül ki is használt (10-17). Még húsz
perc volt hátra a mérkőzésből és 16 pontnyi különbség tátongott összesítésben a két csapat
között. Megtört a kecskeméti tolongás lendülete és a bedobás variációk sem hoztak eredményt
ebben az időszakban. Újabb cserék érkeztek a hazai csapatba és hamarosan erőre is kapott a
KARC gárdája. Egy gyorsan elvégzett büntetőrúgásból kézről-kézre járt a labda, majd Réfi
vetődött be a szerb célterületre és ezúttal Németh révén sikerült a jutalomrúgást is értékesíteni
(17-17). A sírból hozta vissza a mérkőzést a remekül küzdő hazai csapat és mindent egy lapra
tett fel, hogy ledolgozza kilincpontos hátrányát. Egy emberként támadva szorongatták a
nándorfehérváriak védvonalait, akik az utolsó tíz percre emberhátrányba is kerültek. Az idő a
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védőknek dolgozott, a KARC pedig egyre elkeseredettebben próbálta ledolgozni hátrányát,
aminek szükség szerűen a védekezésre fordított energiák csökkentése volt az ára. A szerbek a
kinyíló kecskeméti védők között két elcsípett labdával szertefoszlatták a kecskeméti álmokat,
Vojvodic, majd Spasosevic révén az utolsó négy percben döntötték el a mérkőzést.

Megérdemelt kettős győzelmet aratva jutott tovább a Royal Belgrade az Interliga első
fordulójából, a KARC pedig az alsó ágra kerülve egy újabb belgrádi csapattal a nagymúltú
Partizan-nal mérkőzhet a minél jobb helyezésért.

Interliga 1. forduló visszavágó
Kecskeméti ARC - KBRK (SRB) 17 - 31 (5-7)
Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya
200 néző
Vezette: Barnutiu (ROM)

Kecskeméti ARC  Sütő (Farkas), Bíró (Tóth Á.), Balla (Kiss), Asztalos (Szundy), Gyenes
(Borbély),
Fehér, Réfi, Baranyi, Németh K., Beke, Lukácsi (Jámbor), Túri,
Bartus, Schrauf (Boros), Németh M.

Pontszerzők: Réfi 10, Németh M. 7
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