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A pénteki felhőszakadás ellenére csak két kisebb "beltenger" tarkította a Széktói 4-est a hétvégi
rögbi rangadó előtt. De nem csak a játéktér volt, ami a csapatok ellen dolgozott, mindkét
oldalról több kulcsjátékos hiányzott, a KARC-nál például fél csapatra valóan nem álltak Németh
Krisztián játékos-edző rendelkezésére, de a vendég Vitézeknél is igen rövid volt a kispad.

A mérkőzés jó iramban kezdődött, már az elején látni lehetett, hogy az esztergomiak inkább a
tolongásukra, míg a hazaiak futós támadóikra helyezik majd a hangsúlyt. A Vitézek ennek
megfelelően választottak taktikát, a félpályánál büntetőhöz jutottak a 10. percben, amit tért ölelő
rúgással a hazai célterülettől 5m-re bedobásra váltottak, ezt követően a 15 éve megírt recept
alapján a biztos bedobást követően "csont nélkül" betolták védőinket a célterületre (0-7). Nem
sokat váratott magára a hazai válasz, a láthatóan agilis támadósor remekül kipasszolta a
mélázó felvidéki védőket, kézről-kézre járt a labda, amit végül Németh váltott célra,
Nagyhegyesi jutalomrúgása pedig máris egalizálta az eredményt (7-7). A hazai feltámadás
megtorpanni látszott, miután, egy buta szabálytalanságot követően Borbélyt küldte le 10 percre
Szeidl játékvezető, az emberhátrányt nem is sikerült kihúzni bekapott cél nélkül, a Vitézek
kihasználva erő- és emberfölényüket tolongás célt értek el, újra átvéve ezzel a vezetést. (7-12).
Ez némileg felpaprikázta az időközben kiegészülő hazaiakat, akik újabb tetszetős akció végén
Jámbornak révén mattolták a vendégvédelmet, Nagyhegyesi pedig kiszorított helyzetből
bevágta a jutalmat (14-12), így ismét a kecskemétieké volt az előny. Rendkívül izgalmas és
fordulatos mérkőzést láthatott a szép számú közönség, ahol a KARC egyre inkább átvette az
irányítást. A félidő felénél Németh szemfülessége és Túri önzetlensége újabb célt ért, a
végrehajtó ezúttal Fehér volt (19-12). A félidő hajrája sem múlt el esemény nélkül, a Vitézek
bebizonyították, hogy bár a mai napon kevés töltényt hoztak magukkal, de azt a keveset
hibátlanul juttatják célba. Egyértelmű „deja vu” utánérzést keltve hajszálpontosan reprodukálták
első céljukat, szinte a semmiből, újra szorossá téve a mérkőzést (19-17). A KARC azonban a
félidő végére is tartogatott még száraz puskaport, Túri remek áttörése és passza révén Beke
akadálytalanul robogott be a esztergomi célterületre, Nagyhegyesi pedig harmadik
jutalomrúgását értékesítette (26-17).

A második játékrész hatalmas esztergomi nyomással kezdődött, bő tíz percig csak a hazai
célterület előtt folyt a játék, a hősies védekezésnek Borbély és Fehér esett áldozatul, helyettük
jöhetett Nagy és Kádár. Sajnos a célt így sem sikerült megúszni, szívósságból jelesre
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vizsgáztak a Vitézek (26-24). A mérkőzés kiegyenlítettebb lett, mindkét oldalon adódtak
lehetőségek, míg a feszültséget ütéssel levezető esztergomi Koller mehetett a 62. percben 10
perces pihenőre. Az emberhátrány ezúttal a vendégeket sújtotta, a hazaiak részéről először
Tóth, majd a nagy elánnal játszó Kis köszönt be, Nagyhegyesi és Beke felváltva értékesítették a
jutalomrúgásokat (40-24). A különbség már behozhatatlanná vált, ezen Sütő sárga lapja sem
tudott sokat változtatni, lassan a lefokozott Vitézek is beletörődtek a vereségbe. Lélekben talán
már a két hét múlva esedékes elődöntőn járt a fejük, mit kell változtatniuk, hogy ne ismétlődjön
meg ez a kudarc. Ezzel a bónuszpontos győzelmével biztossá vált, hogy a KARC az
alapszakasz második, míg az Esztergom a harmadik helyén végzett. Ennek megfelelően június
15-én hazai pályán a Széktóiban vívhatja majd ki a Kecskemét a bajnoki döntőbe jutást újfent a
Vitézek ellen. A másik ágon a Bulldogok fogadja majd az Exiles csapatát.

DHL Rögbi Extraliga 10. forduló

Kecskeméti ARC - Esztergomi Vitézek 40-24 (26-17)

Kecskeméti ARC: Kiss, Baranyi, Borbély (Nagy), Csiernik, Sütő, Kis, Tóth, Fehér (Kádár),
Németh, Beke, Jámbor, Túri, Horváth, Kőműves, Nagyhegyesi

Kecskemét, Széktói Stadion 200 néző

Vezette: Szeidl

Pontszerzők: Nagyhegyesi 8, Beke, 7, Németh 5, Jámbor 5, Tóth 5, Kis 5, Fehér 5
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fényképek a Baon.hu és a Kecskemetitv.hu oldalakon.
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