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Sport berkekben egyedülálló fegyvertényt hajtottak végre a KARC Extraligás felnőtt rögbisei az
elmúlt évben. Júniusban ezüstérmesek lettek mind a hagyományos 15-fős mind pedig az
olimpiai 7-fős bajnokságban, ezt követően azonban több külföldi játékos és az edző Gheorghe
Vacaru is távozott a csapattól.
A tréningek ősztől a csapatkapitány Németh Krisztián
irányításával kezdődtek meg, az eredmények pedig minden várakozást felülmúlóan alakultak. A
KARC először bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, majd miután többek között 16 év után
idegenben legyőzte az ősi rivális Esztergomi Vitézeket, a tabella élére ugrott és őszi elsőként
vára a tavaszi folytatást. Az „ezüstös” évről és a tervekről kérdeztük Németh Krisztiánt a KARC
csapatkapitányát és Túri Pál szakosztályelnököt.

Mi a remek őszi szereplés oka?
NK – A sikerre nincs konkrét recept, véleményem szerint több összetevő elegye hozta ezt az
eredményt. Kicsit változtattunk az edzések felépítésén, tematikáján. Az elmúlt 14 évben sok
kiváló edzővel volt szerencsém együtt dolgozni, mind Kecskeméten, mind az utánpótlás
válogatottakban, akitől elleshettem a legjobbnak vélt gyakorlatokat. Ezen tapasztalatokhoz
hozzáadva saját egyéniségünket, próbáljuk a csapatot csúcsformára „gyúrni”. Persze balgaság
lenne azt állítani, hogy ez az eredményességünk fő titka. Közhely, de igaz, egy csapat igazi
erőssége a bajban mutatkozik meg, és az ősszel „megárvult”, edző nélkül maradt KARC-osok
megmutatták, hogy mindenki hozzá tud még tenni egy kis pluszt az egyéni teljesítményéhez.
Egytől-egyig mindenkin éreztem/érzem a tenni akarást, hogy megmutassuk, saját erőnkből is
képesek vagyunk a csúcsra érni. Különösen fontos ez a komponens egy amatőr, a
működéséhez, versenyzéséhez szükséges forrásokat saját erőből biztosító klub esetében.
Talán ebben a „lélektani vésztartalékban” vagyunk többek, mint a vetélytársak és ez lehet a fő
oka a kevesek által várt eredményességnek. Bízom benne, hogy a lendület kitart a bajnokság
végéig, sőt hogy még egy lapáttal rá tudunk tenni, hisz nem kérdés, minden vetélytársunk úgy
készül, hogy minket akar legyőzni.

Hogyan alakul a felkészülés, mik a tervek a tavaszi szezonra?
TP – Az első és legfontosabb, hogy a Klub elnöksége, ha úgy tetszik „legalizálta” az eddigi
átmenetinek gondolt helyzetet miután hivatalosan is kinevezte Németh Krisztiánt a csapat
játékos-edzőjének. A megbízás egyelőre a szezon végéig szól, de töretlen a bizalom Krisztián
felé, hiszen irányításával jelenleg listavezető csapatunk és az őszi Magyar Kupában is csak a
döntőben találtunk legyőzőre. A bajnoki sorsolásnak köszönhetően tavasszal több idegenbeli
mérkőzéssel nyitunk, Nagyváradon, Budapesten, illetve Százhalombattán. Majd a válogatott
szereplése miatti hosszabb szünet után május végén játsszuk az első hazai mérkőzésünket a
Szeged és azt követően az Esztergom ellen. Természetesen idén is a döntőbe jutás a cél, ami
annál is inkább nehéz lesz, mivel listavezetőként mi vagyunk az elsődleges célpont mindenki
számára. Végül a hosszú bajnoki alapszakaszra és rájátszásra a június 29-i döntőn kerül pont.
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Nem titkolt célunk, hogy a tavalyi három ezüstérem után idén fényesítsük a kollekciót egy
bajnoki arannyal, amire utoljára 1998-ban volt példa.
Milyen egyéb a klub életét érintő változásról lehet még beszámolni?
TP – Elsőként az új utánpótlás stratégiánkat említeném meg, melynek köszönhetően Nagy
József, Szitás Ádám és Bartus Gábor révén új lendületet kapott U18 csapatunk. Ez a korosztály
a felnőtt keretbe kerülés „előszobája”, ezért hosszú távon is stabil és eredményes létszámra
törekszünk. Az U15-ös korosztályt továbbra is Kovács Attila irányítja a KESI berkein belül, ők a
felnőttekhez hasonlóan szintén bajnokesélyesek, ősszel Diákolimpiát nyertek, jelenleg egy
vereséggel a tabella második helyén telelnek. Szót ejtenék még a női szakág megjelenéséről a
klub életében, akiket a terv szerint idén ősztől már a bajnokságban is szeretnénk nevezni,
valamint egykori „anya intézményünket” a GAMF-ot magába foglaló Kecskeméti Főiskoláról,
akikkel stratégiai partneri kapcsolat kialakítása a cél. Mindenképpen meg kell említeni, hogy
miután tavaly ősszel klubunk a magyar rögbi történelem legnagyobb eseményét rendezte a
Magyarország – Bulgária Rögbi VB selejtezőmérkőzése kapcsán idén újabb nagy fába vágjuk a
fejszénket. Nem kisebb feladatra kaptunk ugyanis felkérést, mint a 7-es B csoportos Európa
Bajnokság megrendezésére, amiről tudni kell, hogy a rögbi ezen válfaját tűzték az Olimpia
műsorára. Ehhez képest már csak hab a tortán, hogy hét év után február végén ismét Rugby
Bált rendezünk, ahol előre láthatóan 150 résztvevő ünnepli majd együtt az idén 34. évét
„taposó” klubunkat.
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