Történet
Írta: Administrator
2010. szeptember 23. csütörtök, 18:06

Kecskeméti Rugby Történelem

Több sikertelen kezdeményezés után 1979 tavaszán néhány lelkes hallgató és egy oktató
jóvoltából olyan rögbi csapat alakult Magyarországon, mely ellentétben a korábbiakkal nem
szűnt meg, nem oszlott fel, hanem fennmaradt, sőt, pusztán létezésével újabb és újabb
csapatok, klubok létrehozását segítette elő. A Kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki
Főiskola csapata a 80-as évek elején elsősorban a hallgatók számára biztosított sportolási
lehetőséget. A végzett hallgatók elvitték magukkal a sportág szeretetét, és szabályismeretét,
így sokan közülük csapatot szerveztek lakóhelyükön, munkahelyükön. Így jöttek létre az első
rögbi klubok Magyarországon: Érden, Esztergomban, Győrött, Pécsett, Szegeden, Szentesen,
Gyöngyösön, stb. 1989-ben három lelkes játékos: Erdei Sándor, Hardy László és Körmöczi
Béla hivatalosan is kezdeményezte a sportág hazai bejegyzését. Alig egy évvel később a
Magyar Rögbi Szövetség tagja lett az Európa, 1991-ben pedig a világ rögbiseit egyesítő
nemzetközi szervezetnek. Eközben a kecskeméti csapat kiterjesztette a tagtoborzást a
középiskolákra, ezzel létrehozta a junior csapatát. Első magyar csapatként 1991-ben sikerült a
sport őshazájában Anglia, Rugby városába kijutnia, melynek emlékére a csapatról készített
képet elhelyezték a város híres Rugby Múzeumában is.

1995-ben a játékosok döntő többsége már kecskeméti, ezért is volt indokolt a csapat nevét
megváltoztatva létrehozni a Kecskeméti Rugby Club-ot. Azonban egy évre rá 1996-ban a
Kecskeméti Sport Club (KSC) Atlétika Szakosztálya beolvadt a KRC-be és ezzel létrejött a
város legnagyobb létszámú sportegyesülete a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club (KARC). Még
ebben az évben elindult a sportág megismertetése és a játék alapjainak megtanítása az
általános iskolákban. A kecskeméti rögbi jelentőségét mutatja, hogy a nemzeti válogatottban
mindig voltak szép számmal kecskeméti játékosok, és a hetes válogatottban is rendre kezdő
csapattagok voltak a Hírös-városiak. Története során háromszor választottak kecskeméti
játékost az év legjobbjának: Makai Gábor (1996) és Túri Pál (1998, 2006) személyében.

Bár nyert országos bajnokságot felnőtt korosztályban (1998) és voltak számottevő nemzetközi
sikerei is, a kecskeméti rögbi mindig az utánpótlás nevelését tartotta legfontosabb feladatának.
Legnagyobb sikerének a junior kupagyőzelmet (2003) valamint bajnoki címet (2004) és a kadét
csapat bajnoki címeit (1996, 1998) tartja. A hazai rögbi színvonalának emelkedését mutatja,
hogy Kecskeméten is be kellett látni, csak nemzetközileg is ismert és elismert edzővel lehet
sikereket elérni. Több kevésbé sikeres próbálkozás után (román, dél-afrikai, stb.) a csapat
jelenlegi edzője, Razvan Popovici jelenti a garanciáját a következő évek töretlen fejlődésének.
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Magyarországi Rugby Történelem

A rögbi valószínűleg már a századelőn feltűnt Magyarországon, a focival egy időben (BTC
1900), de a húszas éveket követően eltűnt.1935-ben azért van rögbicsapat a Testnevelési
Főiskolán. 1969-ban jelent meg ismét a sport, amikor egy olasz diplomata, Carlo Passalacqua,
aki a budapesti nagykövetségen dolgozott, nem tudta elviselni, hogy itt nem létezik a kedvenc
sportja, szervezett tehát 1970-ben néhány csapatot: VRC - Vörösmarty Rögbi Klub, ARC Árpádföldi Rögbi Klub, Palota SC, Erzsébeti Spartacus, MTK, Sz.Ipar SE., Péceli Spartacus,
Veresegyház. 1971-ben megjelent további csapatok: Göd Mtsz, Újpesti Spartacus, Bp. Építők.

A hazai bajnokság mellett külföldi szereplésre is jutott energia.Carlo Passalacqua 1972-es
távozása után azonban ezek lassan felbomlottak, a 90-es évek végén bekövetkezett haláláig az
olasz diplomata már nem is járt Magyarországon. Azután 1978-ban a régi játékosok szerveztek
Budapesten egy nosztalgiamérkőzést, ahol elhatározták, hogy ezt rendszeressé teszik.
1979-ben megalakult az első csapat is Botond SC néven, majd hamarosan a Kecskeméti
GAMF
-os
főiskolások is elindították alkalmi csapatukat (1979 tavasz). Az igazi áttörés az ELTE-BEAC
1979-es létrejötte után következik be. A két fővárosi és a kecskeméti felsőoktatási intézményből
kiáramló hallgatók a nyolcvanas években sorra alapították a klubokat, de szövetség
megalakítását a rezsim nem engedélyezte. Ennek ellenére több válogatott mérkőzésre is sor
került, főleg Ausztria ellen. 1990-ben megalakult hivatalosan a Magyar Rögbi Szövetség, majd
1991-ben tagja lett a nemzetközi szövetségeknek is (FIRA, IRFB). 1994-től kötelező az NB1-es
csapatoknak kadett csapat indítása, mely lökést ad a sport fejlődésének. 1997-től alakul ki
rendszeres munkakapcsolat a nemzetközi szövetségekkel. Ennek egyik eredménye, hogy
jelentős évi támogatást kap a sportág iskolai rögbi fejlesztésre. Ez újabb lendületet ad a
minőségi fejlesztésnek, napjainkra hozzávetőlegesen 50 iskolai csapatban oktatnak rögbit és
számos korcsoportban vesznek részt korosztályos válogatottak a nemzetközi
megmérettetéseken, beleértve a női csapatok 2004-es indulását is. A 2006/2007-es idényben
kettőről három osztályosra (Extraliga, NB I, NB II) változik a magyar bajnokság és ettől az
évadtól a legfelsőbb osztályban kötelező a kadett mellett junior csapatok indítása is.
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