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Frappáns választ kaptak a kétkedők a "Melyik arcát mutatja ma a KARC rögbi csapata"
kérdésre a hétvégi előrehozott bajnoki fordulót követően. A kételyek alapja, hogy egy héttel
ezelőtt teljesen szétesett játékot mutatva sima vereséget kapott a listavezető kecskeméti csapat
a Százhalombatta otthonában

, míg a Gorillák magabiztosan győztek a Spartans ellen. Ráadásul a KARC-ból négy játékos is
hiányzott, így a maródiak táborát erősítő játékos-edző Németh Krisztián felforgatni kényszerült
csapatát. Bátor húzása maradéktalanul bejött, hiszen Réfi a Kispál és a Borz együttes
dalszövegét idézve "Tökéletes helyettesnek" bizonyult.

Már két perc után kapituláltak a még mit sem sejtő vendégek, miután a jó napot kifogó Köteles
robogott a célterületükre (7-0). Tíz perc célszünet következett, ami alatt ugyan saját térfelére
szegezte ellenfelét a kecskeméti gárda, de rendre hibák csúsztak a megvalósításba. Fertályórát
követően jött azonban Fehér, Túri, majd Nagy célja, ami már előre vetítette, ma csak a
különbség lesz a kérdés a két csapat mérkőzésén (26-0). A félidő hajrájában Túri szemsérülése
miatt érkezett a rendszerint pillér Gyenes, akinek egyáltalán nem bizonyult idegennek a center
pozíció. A hajrában még Réfi is beköszönt, azonban ezt követően Tóth "Anyák napi
köszöntőjét" követően piros lappal mehetett zuhanyozni. A mérkőzés képe a szabálytalanság
súlya talán nem indokolta volna az azonnali kiállítást, de Böröndi játékvezető ezt máshogy ítélte
meg. Az emberhátrányban játszó KARC az események hatása alatt egyre többet foglalkozott a
játékvezetői ítéletekkel, amiket folyamatos büntetők formájában honorált a sípmester. A Gorillák
pedig a félidő folyamán először végül csak eljutottak a kecskeméti célterülethez, ahonnan aztán
már pontokkal távoztak (33-7).

A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt. A KARC még mindig tüntetett
játékosa elvesztése miatt, a Gorillák azonban nem tudtak a lélektani előnnyel mit kezdeni. Sütő
és Nagy helyett érkezett Kiss és Kádár, a felfrissített hazaiaknak pedig jókor jött Gyenes
idegnyugtató célja (38-7). A gőzhenger újra beindult, Nagyhegyesi, Kőműves, Jámbor, Beke,
Köteles és Réfi nem éppen számolatlanul szórták a célokat, egészen pontosan tizenkettőt. A
Gorillák gyenge edzőpartnerré szelídültek a mérkőzés végére, szinte ellenállást sem tudtak
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mutatni a sziporkázó hazaik ellen, akikhez a hajrára még érkezett Baranyi, illetve Fekete. A
vége 76-7-lett, ami a szezon legnagyobb arányú győzelme, egyben az egy mérkőzésen szerzett
legtöbb pont is. Most két hét bajnoki szünet következik, majd május 18-án a Divízió B 7-es
Rögbi Európa Bajnokságnak ad otthont a Széktói Stadion, ahol nyolc ország fiai küzdenek majd
a feljutásért.

A meccsről Bús Csaba jóvoltából galéria a Baon.hu -n és Sipiczki Sándor révén a Kecskemetit
v.hu
-n
látható.

Kecskeméti ARC - Szegedi Gorillák RC 76-7 (33-7)

Kecskeméti ARC: Nagy (Kádár), Kis, Borbély (Baranyi), Asztalos (Szundy), Sütő (Kiss),
Köteles, Tóth, Fehér, Réfi, Beke, Jámbor (Fekete), Túri (Gyenes), Almási, Kőműves,
Nagyhegyesi

Pontszerzők: Nagyhegyesi 17, Köteles 10, Réfi 10, Beke 9, Nagy 5, Fehér 5, Jámbor 5, Túri 5,
Kőműves 5, Gyenes 5

Piros lap: Tóth 36. perc

vezette: Böröndi
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