KARC női rögbi!
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Történelmi eseményre került sor Gödöllőn, a KARC és a Cegléd közös női csapata
bemutatkozott az idény eleji felkészülési tornán. Beszámoló Aranyosi Szandra és Németh
Bence tollából.

Március 28án került sor az első Démon-nap megrendezésére, Gödöllőn. A szervezők célja az
volt, hogy a lányok megismerjék egymást, illetve kicsit ráhangolódjunk a Bajnoki szezonra. 7en
indultunk neki az útnak (Béni Zsuzsi, Mészáros Klaudia Kaja, Aranyosi Szandra, Kádár Misike,
Németh Bence, Kirpóczki Ádám, és nagy megtiszteltetés , hogy Gica vállalta, hogy elkísér
minket, mivel sajnos egy Edzőnk sem tudott eljönni ). A Ceglédi lányok úgy döntöttek, egyedül
vágnak neki az útnak. A találkozó a Széchenyi István egyetem pályáján volt, ahova negyed
4kor rendben meg is érkeztünk. ( Gica szponzorálásával, a lányok kaptak csokit, gyümölcsöt a
meccs elött… J )

4 csapat képviseltette magát a Démon napon: Gödöllő-Esztergom vegyes csapata, Vác,
Százhalombatta, Kecskemét-Cegléd vegyes csapat.

Az első meccsünket a Vác ellen játszottuk. Az első félidő felében kaptunk 1 gyors célt, amire a
második félidőben egy céllal válaszoltunk. A döntetlen állás megérződött mind két csapaton,
egy kis kakaskodás után sajnos kaptunk még egy célt. Végig kiegyenlített küzdelem volt a
jellemző a két csapat. A végeredmény Vác- Kecskemét;Cegléd: 10-5.
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A második mérkőzést a Gödöllő-Esztergom vegyes csapattal játszottuk. Ez egy egyszerűbb
mérkőzés volt, körülbelül egy szinten volt a 2 csapat. Az első félidő jól indult, 2 célt is vitt a
csapatunk, illetve a jutalom rúgást is érvényesíteni tudtuk. A félidőről visszaérkezve kicsit
leengedett a csapat, elbízta magát, ezt kihasználva az ellenfél egy célt vitt, amivel szerencsére
sikerült minket felébreszteni és egy gyors céllal válaszoltunk. A végeredmény
Gödöllő;Esztergom- Kecskemét;Cegléd: 5-17. Megszereztük az első győzelmünket, mindenki
nagy meglepetésére.
J

A harmadik mérkőzés a Százhalombatta ellen volt. A Battai lányokon látszódott, a rutin. Nagyon
ügyesek voltak, ami a játékon meg is látszódott. Mi addigra elfáradtunk, illetve a rutintalanság is
meglátszott. Sajnos meg is lett az eredmény. Egy tolongást követően Béni Zsuzsi
szerencsétlenül jött volna kifele a tolongásból, és a nyaka megsérült. Sajnos mentőt kellett
hívni, és Zsuzsi pestre vitték kivizsgálni. Szerencsénkre Zsuzsi jól van, komolyabb sérülése
nem lett, a húzódást ki kell pihennie. A bírák döntése alapján véget is ért itt a torna, hiszen több
mint 20 percet vártunk a mentőre így a következő sérülések elkerülése végett, inkább
megköszöntük egymásnak a játékot, és véget ért a torna. Eredmény Batta- Kecskemét; Cegléd:
15-0.

A tornát követően a szervezők megvendégeltek minket, jó hangulatban telt az este. Az
állófogadás után elmentünk Zsuzsiért Pestre, majd Kecskemét felé vettük az irányt. Sikeresen
12kor mindenki már az ágyában feküdt és próbálta kipihenni a meccs fáradalmait.

Összességében nagyon jó torna volt. Jól éreztük magunkat, és rengeteget tanultunk. A
mérkőzések során kiderült min kell még sokat dolgoznunk, levonva a tanulságot, rengeteg
edzés és edzés és edzés kell még, de nem reménytelen a bajnoki mérkőzésen való
részvételünk. Köszönjük mindenkinek, akik segítettek, hogy részt vehessünk a tornán, illetve
azoknak is, akik itthonról szorítottak a lányoknak. Igyekszünk, hogy büszkék lehessetek a
jövőben Ránk: Zsuzsi, Kaja, Szandi.
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