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Óriási versenyfutás kezdődött az alapszakasz első két helyéért a rögbi extraliga hajrájában,
melyre három csapat igyekszik odaérni. A mezőny annyira kiegyenlítetté vált, hogy a Bulldogok,
a KARC és a Vitézek közül a hátralévő két forduló eredményeitől függően bárkiből lehet első,
csak úgy, mint harmadik.

A százhalombattaiak Magyar Kupa győzelemmel a tarsolyukban és listavezetőként érkeztek a
remek tavaszt produkáló és hazai pályán eddig veretlen KARC csapatához. A mérkőzés
vehemens kecskeméti rohamokkal kezdődött, a sérült Némethet helyettesítő Réfi irányítóként
remekül mozgatta a csapatot. A negyedik percben a Bulldogokat úgy mattolta Kőműves, hogy
addig szó szerint labdához sem értek a vendégek (7-0). A folytatásban tovább tartott a hazaiak
lendülete, míg az olajvárosiak, csak a játék lassításával és a védekezéssel voltak elfoglalva,
Nagyhegyesi révén azonban így is növelni tudta előnyét a KARC (10-0). Fertályóra elteltével a
mérkőzés kimenetelét nagyban meghatározó esemény történt, ugyanis a cserepad nélkül
érkező vendégek emberhátrányba kerültek egy sérülésnek köszönhetően. A szabályoknak
megfelelően ebben az esetben a mérkőzés hátralévő részében passzív tolongással folytatódott
a játék, mely a megfogyatkozott vendégek malmára hajtotta a vizet. A megváltozott játék jobban
megzavarta a hazaiakat, akik érthetetlen módon kapkodni kezdtek, egyre több hiba csúszott a
játékukba és teljesen feleslegesen büntetők sorával húzták magukra ellenfelüket. A félidő
felénél először jöttek át a Bulldogok a félpályán és Jung révén rögtön célt is értek el, Janotka
pedig nem hibázott a jutalomrúgással, közelebb került a Batta (10-7). A bő tíz perces rövidzárlat
után újra hazai támadások következtek, a félidő hajrájában Asztalost, csak centikkel a célterület
előtt tudták megállítani a hősiesen védekező vendégek, így maradt a sovány kecskeméti előny.

A második játékrész elején, mintha csak az elsőt másolták volna a KARC-osok, néhány perc
rohamozás után újra Kőműves törte át a védelmi vonalat (15-7). Ahelyett azonban, hogy
eldöntötte volna a mérkőzést a hazai gárda, visszavett az iramból, a Batta pedig megérezte a
lehetőséget és át-átkalandozva a kecskeméti térfélre többnyire zavart tudott okozni. Egy ilyen
vendégtámadásból indult ki a következő pontot érő hazai akció, Beke felszabadító rúgását a
második felnőtt bajnokiját jegyző Nádasi kaparta össze és három százhalombattai üldözése
ellenére 60 méteres sprintet kivágva tette be a harmadik KARC célt (22-7). Az előny immáron
megnyugtatóvá duzzadt, viszont még egy cél hiányzott a célbónuszos győzelemhez. Hazai
oldalon jöttek a cserék, azonban a derült égből mégis a Bulldogok értek el célt (22-14). Alig tíz
perc volt már csak vissza, amikor egy bedobást követően a csereként beállt Túri csinált
bolondot a komplett vendégvédelemből és 30 méteres futása után megszerezte csapata
negyedik célját (29-14). A végső sípszó végül megérdemelten jelezte a KARC győzelmét,
mellyel a bajnokság élére ugrott. A legnehezebb feladat azonban május 24-én, azaz három hét
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múlva lesz esedékes, hiszen az alapszakasz utolsó fordulójában Esztergomban kell megőriznie
vezető helyét a Kecskemétnek, veresége esetén azonban a kedvezőtlen harmadik pozícióból
várhatná a rájátszást, így duplán is fontos, hogy sikerül-e folytatni a remek tavaszi menetelést.

Rögbi Extraliga 7. forduló

Kecskeméti ARC – Bulldogok RFC

29 – 14 (10-7)

Kecskemét, Széktói Stadion

100 néző

Vezette: Szeidl

Kecskeméti ARC: Kiss (Sütő), Baranyi, Borbély, Asztalos (Túri), Gyenes, Tóth, Fehér, Köteles,
Réfi, Beke, Kőműves, Almási, Horváth, Nádasi (Schrauf), Nagyhegyesi
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játékos-edző: Németh Krisztián

Pontszerzők: Kőműves 10, Nádasi 5, Túri 5, Nagyhegyesi 9
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