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Mint ismeretes a két héttel ezelőtt szoros mérkőzésen (20-10) elvesztett bajnoki döntőt
követően az Esztergomi Vitézek két külföldi játékosának jogosulatlan játékára hivatkozva a
KARC csapata megóvta a mérkőzés eredményét. Az ügy bonyolultságára tekintettel a
Versenybizottság még mindig tudott döntést hozni, így a magyar 15-ös rögbi bajnokság
végeredménye korántsem tekinthető hivatalosnak. Eközben a szezon másik nagy eseményét
az olimpiai programon 2016-tól hivatalosan is szereplő 7 fős rögbi bajnokság záró akkordját is
megtartották.

A 7-fős, vagy ahogyan rögbis berkekben hívják 7-es rögbi lényege, hogy ugyanakkora, tehát
futballpálya méretű játéktéren, 2x7 fő, 2x7 perces körmérkőzéseket játszik torna rendszerben.
A rövidített játékidő és a kis létszámú csapatok teljesen más taktikát igényelnek, mint a 15 fős
változat, ennél fogva rendkívül futós, nagyon sok akcióval és ponttal gazdagított, látványos
mérkőzések jellemzik.

A torna rendszerű bajnokságban tizenkét csapat kezdte meg a küzdelmeket területi bontásban.
A déli ágon lévő Kecskemét a Ceglédi Kék Nefelejcs, a Szegedi Gorillák és a Pécsi Indiánok
társaságában mindkét selejtező tornát vereség nélkül zárva jutott be a székesfehérvári döntő
legjobb nyolc alakulata közé. A június 30-án, rekkenő hőségben egész délutánt felölelő bajnoki
finálén összesen húsz mérkőzést rendeztek, ami azt jelentette, hogy minden csapatnak ötször
kellett pályára lépnie. A csoportmérkőzések során a kecskemétiek a házigazda Fehérvári
Vadkanok (50-0), a nagy rivális Esztergomi Vitézek (24-7) és a Pécsi Indiánok (52-12)
legyőzésével jutottak be az elődöntőbe, ahol ezután a Szegedi Gorillákat fektették két vállra
(47-0), míg a másik ágon a Bulldogok jutottak hasonlóan imponáló eredményekkel a döntőig.

Az egész napos mérkőzésdömpinget követően 2x10 perces fináléban csapott össze a KARC
és a Battai Bulldogok, mely a két csapatra jellemző szokásos parázs jeleneteket hozta. A
félidőben mindössze három pontos vezetést könyvelhetett el az olajvárosi csapat, a második
tíz percben hiába tett fel mindent egy lapra a kecskeméti alakulat és támadta végig a félidőt,
sajnos a Bulldogok két kontratámadással eldöntötték a mérkőzést és a bajnoki cím sorsát
(19-29). Mint minden vereség, így ez is fájó, de különösen annak tudatában, hogy a 7-es
bajnokságban a Kecskemét csapata zsinórban 11 győzelmet jegyzett és csak a bajnoki
fináléban talált legyőzőre. A KARC ezzel „újabb” ezüstéremmel gazdagodott az idén és
elmondhatja magáról, hogy a rögbi mindkét szakágában, a 15-ös és a 7-es rögbiben is hosszú
évek óta nem látott sikereket könyvelhetett el 2012-ben.

A nyár beköszöntével azonban nem áll meg az élet, hiszen hamarosan kezdődik a négy
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állomásból álló Strandrögbi szezon. Az érdeklődő csapatok Gyöngyösön, Dorogon, Velencén
és Budapesten küzdenek majd meg a bajnoki címért.

DHL 7-es Rögbi Bajnokság, Döntő

Székesfehérvár, KÖFÉM Sporttelep
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Battai Bulldogok RK
Kecskeméti ARC
Szegedi Gorillák RK
Esztergomi Vitézek RK
Magyar Egyetemi és Főiskolai Válogatott
Szentesi 91-esek
Pécsi Indiánok RK
Fehérvári Vadkanok
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