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Az rögbi extraliga egyetlen nyitott kérdésére is pont került a hétvégén lejátszott utolsó
fordulóban. A tavaszt még a negyedik helyen kezdő KARC sorra fektette két vállra ellenfeleit és
hétről-hétre araszolt felfelé a tabellán. Ezzel szemben az Esztergom felemás képet mutatott,
történelmi vereséget is elkönyvelt és kiadós verést is kiosztott. Játékoskerete meccsről-meccsre
változott és borítékolható volt, hogy a Kecskemét elleni létfontosságú összecsapásra mindenkit
összetrombitálnak majd. A KARC viszont, ahogy azt már a tavasszal megszokhattuk fiatal
csapatot küldött pályára a nagy rivális ellen is.

A fülledt levegő ellenére a Pilis felől gyülekező viharfelhők és mennydörgéstől kísérve remek
iramban kezdődött a mérkőzés. Az első percekben Nagyhegyesi előbb kihagyott, majd
értékesített egy büntetőt, így minimális taktikai előnyre tettek szert a jól megszervezett
vendégek (0-3). Nem sokáig örülhettek viszont az előnyüknek, mivel Soós a másik oldalon
ugyancsak büntetőből egalizált (3-3). Ezután ismét kecskeméti percek következtek, többször
oda-vissza is jól járatták a labdát, Nagyhegyesi, Gyenes, Réfi, majd Németh volt a labda útja.
Utóbbit már csak a célterületen érték utol a labdát csak nyomozó hazaiak. Nagyhegyesi
értékesítette a jutalmat is, így megugrott a KARC (3-10). Magyar pályán ritkán látható iramot
diktáltak a csapatok, a félidő felénél viszont játékot változtattak a felvidékiek, aminek
köszönhetően többnyire a kecskeméti térfélen folyt a játék. A KARC részéről Fehér szorult 10
perces ápolásra, miután feje találkozott egy esztergomi lábbal, a játékvezető sípja azonban
néma maradt. A vendég védelem a Suiogan, Zaiba és Koller vezérelte rohamoknak bő tíz
percig ellenállt, mígnem kapitulálni kényszerült (8-10). A félidő hajrájára kijöttek a szorításból a
kék-fehérek azonban pont már nem esett egyik oldalon sem.

A második játékrész eleje ismét a vendégeké volt, úgy tűnt az Esztergom nem bírja a saját
maga által diktált iramot. Több veszélyes kecskeméti akcióból is cél születhetett volna, de végül
egy tolongás által bebrusztolt támadás végén Borbély tette le a labdát. A jutalmat Nagyhegyesi
értékesítette, így ismét megugrott a KARC (8-15). Továbbra is a KARC volt támadásban, egy
újabb céllal akár el is dőlhetett volna a mérkőzés, azonban a hazaiak minden eszközt bevetve
tördelték a játékot. Előbb Koller tarolta le sípszó után Németh-et a vendégek irányítóját, a lap
ezúttal is elmaradt, majd nagy csetepaté alakult ki a hazaiak célterülete előtt mintegy 5
méterrel, aminek két sárga és egy piros lap lett a vége. Az összképhez hozzátartozik, hogy a
KARC összesen 11 pontot hagyott veszni jutalomrúgásokból, míg a másik oldalon ez a szám
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mindössze 4 volt. A sok állás miatt már bő tíz perccel tovább tartott a második játékrész, a
KARC beszorult célterülete elé, végül a bal szélen a hazai szélső Róth szaladt el, de a
kecskeméti védő a mérkőzésen embertelenül sokat dolgozó Tóth közvetlenül a célterület előtt
szerelte. Az esztergomi játékos ugyan a sarokzászlóhoz estében még le tudta tenni a labdát, de
a partjelző azt jelezte, hogy lába már elhagyta a játékteret. Nagy mérkőzéseken ilyenkor jön az
ilyen esetekre kitalált videóbíró, itt viszont a játékvezető és a partjelző egy perces diskurzusát
követően végül korábbi jelzését felülbírálva mégis megadták a hazai célt (13-15). Az oldalvonal
mellől, nagyon nehéz szögből Soós kihagyta a jutalmat, így jogosan lendültek a magasba a
győzelmüket ünneplő kecskeméti kezek.

Ez a siker azt jelentette, hogy hét év után újra alapszakaszt nyert a KARC, mely továbbra is az
egyetlen tavaszi veretlen csapat. Az elődöntőben így a negyedik helyezett Száműzötteket
fogadhatják a Széktói Stadionban, míg a vereségével harmadik helyre csúszó Esztergom június
14-én Százhalombattán a Bulldogok otthonában vívhatja ki a június 28-i döntőbe jutást.

Rögbi Extraliga 10. forduló

Esztergomi Vitézek RK – Kecskeméti ARC 13-15 (8-10)

Esztergom, RCH pálya 400 néző

vezette: Priskin
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Kecskeméti ARC: Kiss, Baranyi, Borbély, Gyenes, Réfi, Fehér (Túri), Tóth, Köteles, Németh,
Beke, Bartus, Almási (Sütő), Horváth, Kőműves, Nagyhegyesi

Játékos-edző: Németh Krisztián

pontszerzők: Németh 5, Borbély 5, Nagyhegyesi 5
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