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Hosszú pihenő után léptek újra pályára az éllovas KARC rögbisei. A Németh Krisztián által
irányított gárda 33 edzéssel készült a bajnoki nyitányra, de végül „csak” 22 pontig jutott első
mérkőzésén a Bp. Exiles ellen.
A szeszélyes téli időjárás miatt szinte csak az utolsó
pillanatban dőlt el, hogy mégis lesz mérkőzés, mivel sem Budapesten, sem Kecskeméten nem
találtak játékra alkalmas pályát a csapatok. Végül a házigazda Száműzöttek nevükhöz hűen, az
otthonukul szolgáló kispesti KAC pálya helyett Cinkotán fogadták a kecskemétieket.

A hőmérő mindössze 1 fokot mutatott, amikor a csapatok a pályára futottak, így az első tíz perc
akár bemelegítésnek is betudható volt, már amennyiben a puhatolózás a sok hiba enyhe KARC
fölénnyel fűszerezett változata annak nevezhető. Alig egy fertályórának kellett eltelnie, míg Túri
szemfüles visszajátszásából Tóth Dániel ért el célt, Nagyhegyesi viszont hibázott a
jutalomrúgással (0-5). A pontszerzéstől megnyugodó vendégek egyre inkább kezdték átvenni
az irányítást, közel 20 percig csak a Száműzöttek térfelén folyt a játék. A befejezésekbe
azonban rendre hiba csúszott, Nagyhegyesi, Jámbor, Hegedűs és Asztalos akciói is a célterület
előtt haltak el. Fél óra múltán a bajnokságban legtöbb célt jegyző Kőműves beköszönt a
Száműzötteknek is, mellyel duplázta előnyét a vendégcsapat (0-10), a pontvadászat éllovasa
Nagyhegyesi azonban úgy tűnt otthon hagyta a rúgócipőjét, hiszen ezúttal is mellé vágta a
jutalmat. A félidő végére kijött a szorításból az Exiles és megizzasztotta a kecskemétieket,
Pásztor révén akár szépíthettek volna, de szó szerint centikkel a célterület előtt ejtette előre a
labdát.

A fordulás után remek 10 percet produkáltak a vendégek, sorra vezették ötletes akcióikat, de a
befejezéssel továbbra is hadilábon álltak. A játékrész közepe felé szórványos vendégakciók
jelentettek színfoltot a nyomasztó KARC fölényben, de pontot egyik csapatnak sem sikerült
elérnie. A hajrába fordulva végre fordult a „hadi” szerencse, illetve a KARC
helyzetkihasználása, hiszen előbb Fehér, majd Németh iratkozott fel a célszerzők listájára.
Nagyhegyesi is szépített eredményességi mutatóján, mert négy kísérletéből egy végül betalált
(0-22). A négy cél végül bónuszpontos kecskeméti győzelmet ért, az pedig, hogy ehhez hibátlan
védekezés társult mindenképpen biztató jelnek tekinthető a soron következő nehezebb
idegenbeli csaták előtt. A már vélhetően valódi tavaszi hadjárat során április 13-án
Nagyváradra, majd április 27-én Százhalombattára látogat, mielőtt május 4-én lejátssza első
hazai mérőzését a továbbra is listavezető Hírös városi alakulat.

DHL Rögbi Extraliga 6. forduló
Bp. Száműzöttek - Kecskeméti ARC 0-22 (0-10)
Cinkota, Royal Ground 50 néző
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Vezette: Priskin

Kecskeméti ARC: Borbély (Nagy J), Kis F., Gyenes (Kádár), Asztalos (Horváth Á.), Csiernik,
Köteles (Sütő), Tóth D., Fehér, Németh, Hegedűs Sz., Jámbor (Almási), Túri, Schrauf (Beke),
Kőműves, Nagyhegyesi

Játékos-edző: Németh Krisztián

Pontszerzők: Tóth D. 5, Kőműves 5, Fehér 5, Németh 5, Nagyhegyesi 2
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