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A júniusi elődöntő óta nem találkozott egymással a két ősi rivális, akkor három ponttal a
kecskemétiek bizonyultak jobbnak, elvéve a lehetőséget a Bulldogoktól, hogy zsinórban
harmadszor is megszerezhessék a bajnoki kupát.
Azóta sok hűtővíz lefolyt a battai
erőműben, edzőváltások és eligazolások tarkították a nyári szünetet, a válogatott Máthé Zoltán
a jövőben az Exiles csapatát fogja erősíteni. A kecskemétieknél leginkább a sérülésből
visszatérők miatt bővült a keret, illetve a junioroktól Horváth Áron érkezett, de az edzői szék
továbbra is üresen tátong.

Remek napsütéses őszi időben feszültek egymásnak a csapatok, a KARC Nagyhegyesi révén
idegnyugtató előnyt szerzett, még ha csak minimálisat is (3-0). A mezőnyjáték domborodott ki
leginkább a félidő ezt követő részében, jól zártak mindkét oldalon a védelmek. A 22. percben
aztán szintén büntetőből egyenlítettek a Bulldogok, majd rá hat percre már ismét Nagyhegyesi
juttatta előnyhöz a hazaiakat (6-3). A hajrá perceiben a feszültséget egyre inkább meglátszott a
játékosokon, előbb a vendégektől Jung, majd a hazaiaktól Réfi mehetett 10 perces pihenőre. A
félidő végére több célveszélyes akciót is kidolgoztak a vendégek, de végül csak az egyenlítésre
futotta tőlük közvetlenül a sípszót megelőzően (6-6).

A második játékrész az első pontos másolata volt, legalábbis, ami az újabb kecskeméti büntetőt
illeti, Nagyhegyesi, már a harmadik hárompontost értékesítette (9-6). Továbbra is támadásban
maradt a hazai gárda, egy félpályánál vezetett akció nyomán, fortuna - és egy kapitális baki révén a frissen beállt battai irányító Teisenhoffer kezében landolt a labda, aki köszönte szépen
és senkitől sem zavartatva 50m-es célt szerzett csapatának (9-13). Az óriási hibából kapott cél
megrogyasztotta a hazaiakat és új erőt adott a vendégeknek. Az idő múlásával egyre inkább az
idegeké lett a főszerep, a Bulldogok további két büntetővel gazdagodtak (9-19), míg a hazaiknál
két pontrúgás is kimaradt. Már-már mindenki elkönyvelte a tíz pontos vendégsikert, míg az
utolsó pillanatban egy remek akció végén végre sikerült a hazaiaknak áttörni a battai védelmet
és Sütő révén célt elérni. Ez és Nagyhegyesi sikeres jutalomrúgása is sajnos csak közelebb
hozta a hazaikat, de a győzelem így is a Bulldogok oldalán maradt (16-19).

Ezzel a fricska-csata kiegyenlítődött, a két hét múlva, október 13-án 14 órától esedékes Magyar
Kupa elődöntőben azonban újra találkozik egymással a két gárda, ahol eldőlhet, hogy tényleg
csak "három pontos" mérkőzésekre képesek a riválisok.
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Kecskeméti ARC - Borbély (Baranyi), Szitás (Sütő), Kádár (Nagy J.), Asztalos (Fehér), Csiernik,
Bartus, Köteles (Horváth), Gyenes, Németh, Réfi, Schrauf, Beke, Túri, Kőműves (Jámbor),
Nagyhegyesi
vezette: Törőcsik
Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya 100 néző
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