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Idén már másodszorra sikerült majdnem történelmet írnia a magyar rögbinek. A csoda ezúttal is
hajszálon múlt, csakúgy, mint egy hónapja, a világcsúcstartó, 18 sorozatban elért győzelmet
jegyző Ciprus legyőzése. Akkor 16-15-re, tehát egy pontra voltunk a szenzációtól. Ezúttal a
kecskeméti rendezésű 7-es Rögbi – ez a sportág olimpiai szakága - Divízió B Európa
Bajnokság házigazdájaként a torna döntőjében biztos vezetés után a hajrára létszámhátrányba
kerülve két ponttal kaptak ki Monacótól.

A nyolccsapatos tornán a magyarok a döntőig minden meccsüket megnyerték. A csoportkörben
Bulgária (27–5), Bosznia-Hercegovina (32–0) ellen meggyőző játékkal, majd Törökország
(35–22) ellen némi megingással, de végül is magabiztosan sikerült az elődöntőbe jutás. A
másik ágon Monaco, Svájc és Görögország végig fej-fej mellett haladt, két győzelemmel és egy
vereséggel végeztek mindhárman, míg Ausztria mindenkitől vereséget szenvedett. Végül a
hármas körbeverés után a pontaránynak köszönhetően Monaco és Svájc került a négy közé.
Utóbbi csapat volt a mieink ellenfele az elődöntőben, ahol ismét hengereltek fiaink (24–0). A
döntőben Bulgária izzadságszagú legyőzésével (31-22) bejutó Monaco várt a mieinkre. A 2x10
perces finálé álomszerűen kezdődött, hiszen tovább dübörgött csapatunk, szusszanásnyi esélyt
sem adva ellenfelének a félidőig 19-0-s vezetésre tett szert. A második játékrész felénél
azonban egy sportszerűtlen megmozdulás és egy piros lap megpecsételte sorsunkat. A tét, a
fáradság és az emberhátrány felőrölte válogatottunkat, 10 másodperccel a lefújás előtt
egyenlített Monaco (26-26), a halvány remény csak akkor élt volna, ha nem értékesítik a
jutalomrúgást, de nem tették meg nekünk ezt a szívességet, így már nem volt szükség
hosszabbításra, a miniállam csapata kiénekelte szánkból a sajtot (26-18). A magyar csapatot
azonban így is dicséret illeti, hiszen megmutatta, hogy igenis számolni kell vele, a torna legtöbb
pontját (144), és legtöbb célját (24) is csapatunk szerezte. A feljutás ugyan idén elmaradt, de
ezzel a teljesítménnyel jövőre reális esély van a Divízió A tagság kivívására. Válogatottunk
sikerében két kecskeméti is oroszlánrészt vállalt, Kőműves György négy, Gyenes Ede pedig a
torna legtöbb, szám szerint hat, célját szerezte.

RENGETEG KÉP DÉNES ANTAL JÓVOLTÁBÓL A RÖGBI EB-RŐL.
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Az EB végeredménye:

1. Monaco
2. Magyarország
3. Svájc
4. Bulgária
5. Görögország
6. Törökország
7. Ausztria
8. Bosznia-Hercegovina
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