Aranyos meccs a Vikingek és Bivalyok ellen
2013. május 24. péntek, 09:52

Bajnoki címért játszanak a KESI-KARC ifjú rögbisei a hét végén Pázmándon. A KARC U15-ös
korosztálya a Sportiskola indulása óta a KESI színeiben versenyez, és nyugodtan mondhatjuk,
hogy meghálálja a bizalmat, hiszen eddig három diákolimpiai aranyat szállítottak a városnak. A
bajnokságban azonban hosszú idő után most nyílt meg előttük az út az első hely
megszerzésére.
Ehhez „csupán” annyit kell megtenniük, hogy idegenben legalább 10
pontos különbséggel legyőzik a Velencei Vikingek-Érdi Bivalyok közös csapatát. Mivel az ősszel
hazai pályán 9 pontos vereséget szenvedtek ugyanebben a párosításban, így elmondható,
hogy korántsem lesz sétagalopp a szombati utánpótlás derbi. A két csapat játékosai között a
bajnoki cím megszerzéséért folytatott párbaj mellett még egy másik is zajlani fog, a legjobb
U15-ös pontvadász címért. A KESI-KARC színeiben Sütő Dávid 77 (!) pontnál jár, míg a
Vikingektől a jelenlegi listavezető Ormay Richárd 83-nál, így ez a csata is szoros küzdelmet ígér
a véghajrára.

Szombaton a KARC Extraligás felnőttjei hazai pályán fogadják nemzetközi felkészülési
mérkőzésen a horvát RK Zagreb csapatát. A jeles ellenfél nem ígérkezik könnyű prédának,
hiszen az idei szezonban bejutottak a legrangosabb Közép-európai rögbi kupa, az 5 ország
legjobb klubcsapatait tömörítő RRC fináléjába. A kecskemétiek a jövő heti utolsó
alapszakaszbeli megmérettetésükre készülnek, amikor az Esztergomi Vitézeket fogadják majd
a Széktóiban.

Vasárnap sem maradunk rögbi nélkül Kecskeméten, hiszen a KARC NB I-es csapata a Battai
Fekete Sereg ellen lép pályára a Széktói 4-esen.
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DHL Rögbi Utánpótlás bajnokság 10. forduló
Velencei Vikingek-Érdi Bivalyok – KESI – KARC
Pázmánd 13 óra

Nemzetközi felkészülési mérkőzés
KARC – RK Zagreb (CRO)
Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya
12 óra

2013-05-26 vasárnap
DHL Rögbi NB I, 8. forduló
KARC 2 – Fekete Sereg
Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya
14 óra
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