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A tavaszi hadjárat utolsó idegenbeli mérkőzése, nem csak a két rivális, a Bulldogok és a KARC
presztízséről, de az alapszakaszbeli első hely sorsáról is hivatott volt dönteni. Szikrázó
napsütésben, de helyenként viharos erejű szélben kezdődött meg az összecsapás, ami a
KARC számára hamarosan rémálom-szerű alakot öltött.
Szinte az első akciót követően a
kecskeméti irányító Hegedűs válla megsérült, úgy hogy nem is tudta folytatni a játékot, helyére
az ifjú Almási érkezett. Az álmosan kezdő vendégek talán fejben még az öltözőben lehettek,
amikor egy előrevágott és szerencsésen pattanó labdával Kriskó lépett meg és a kecskeméti
védők asszisztálása mellett megszerezte a vezetést a hazai csapat (7-0). A hamar bekapott cél
már-már KARC specialitásként is felfogható, azonban most valahogy hiba csúszott a
forgatókönyvbe, hiszen nem sikerült magasabb fokozatba kapcsolni, sőt egyre inkább átvette az
irányítást az ötletesen játszó ellenfél. Javarészt a kecskeméti térfélen pattogott a tojáslabda,
fertályóra elteltével újra mattoltak hazaiak, ezúttal Prakter volt az ítéletvégrehajtó (14-0).
Elképesztő hibák az egyik oldalon, míg rendkívül tudatos és szervezett a másikon. Úgy tűnt
teljesen leblokkolt a vendég gárda, nem akadt egyetlen húzó ember sem a pályán, aki
átlendítette volna a hosszúra nyúló holtponton. A félidő vége felé mégis összekapta magát
valamelyest a KARC, de előbb Túri, majd Németh ügyetlenkedte el a célszerzési lehetőséget,
utóbbi olyan szerencsétlenül lépett, hogy le is kellett cserélni. A dráma tehát folytatódott két
irányítóját vesztette el fél óra alatt a KARC. A hajrában még Gyenes is szépíthetett volna, de
nem meglepő módon ismét elmaradt a vendég-pontszerzés. A másik oldalon látva a kecskeméti
szárnypróbálgatásokat rendkívül taktikusan két büntetőt is pontra váltott Janotka révén a
Bulldogok, így bár a mezőnyjáték kiegyenlítődött, mégis növelte előnyét a hazai csapat (20-0).

A második játékrész újabb koprodukciós célt eredményezett, lemásolva az első félideit: előre
ívelt, szerencsésen pattanó labda, asszisztáló kecskeméti védők és Kriskó újabb célja (27-0).
Az eredmény már az égés kategória felé hajazott, amikor végre látszólag összekapta magát a
kecskeméti gárda. Folyamatos attakok végén Sütő, majd nem sokkal utána Beke ért el célt.
(27-10). Felcsillant a remény, hogy a teljesen görcsössé váló hazaiakat meg lehet szorongatni
és vissza lehet építeni az elveszni látszó becsületet, de a tíz perces fellángolást követően
megtorpant a vendégroham, a lélektani előnyt nem sikerült kiaknázni. Olyannyira, hogy a
hajrában teljesen nyitottá váló vendégvédelem még egyszer kapitulálni kényszerült, Kendi
szerezte a Bulldogok negyedik célját (34-10). Bár a célokat tekintve 4-2-re nyertek a battaiak, a
pontkülönbség a jutalomrúgások és büntetők miatt jelentősen megnőtt, ami újabb bizonyítéka,
hogy milyen tudatosan felépített taktika mentén léptek pályára, ami nem volt elmondható
ugyanakkor a teljesen szétesett és vezéregyéniség nélküli vendégekről. A mérkőzést követően
helyet cserélt a két gárda, így a második helyre csúszó KARC számára egy lehetőség maradt,
építkezni a kijózanító vereségből és felállni a pofont követően, hogy a hátralévő két hazai
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bajnokin a Gorillák és a Vitézek ellen bebiztosítsák helyüket a rájátszásban.

DHL Extraliga 8. forduló

Battai Bulldogok RK – Kecskeméti ARC 34-10 (20-0)

Százhalombatta Városi Stadion 100 néző

Vezette: Szeidl

Kecskeméti ARC – Borbély (Nagy), Kis (Kádár), Gyenes, Csiernik, Asztalos (Sütő), Köteles,
Tóth, Fehér, Németh (Horváth) (Kiss), Hegedűs (Almási), Jámbor, Túri, Beke, Kőműves,
Nagyhegyesi

Pontszerzők: Beke 5, Sütő 5
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