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Szombaton hazai pályán vívhatja ki a döntőbe jutást a KARC rögbi csapata. A kecskemétiek az
őszt még a negyedik helyen kezdték, de végül remek hajrájuknak és nem mellesleg annak a
ténynek köszönhetően végeztek a tabella élén, hogy egytől-egyig minden ellenfelüket két vállra
fektették.
A Szegedet (0-80) és az örök mumus Esztergomot idegenben (13-15) a mostani
ellenfél Száműzötteket (32-3) és a nagy rivális és egyben címvédő Bulldogokat (29-14) a
Széktóiban legyőzve nyerték az alapszakaszt. Mint ahogy az már az elmúlt években sajnos
rutinná vált az Elnökség már májusban megágyazott annak, hogy szankcionálják az utánpótlás
mérkőzéseket hiányosan lejátszó csapatokat. Így fordulhatott elő, hogy bár a Bulldogok a
második helyen végeztek, a szövetség sebtiben hozott döntésének értelmében mégis a
harmadik helyre csúszott. Nem meglepő módon az Esztergom jött ki jól ebből a húzásból is,
mivel így a tabellán helyet cseréltek az olajvárosiakkal, ami azt jelenti, hogy az elődöntőn így
már pályaválasztóként fogadhatják a battaiakat. A másik ágon a KARC miután toronymagasan
nyerte az alapszakaszt így a neki kiosztott egy mínusz pont nem volt elég, hogy változtasson a
sorrenden.

A kecskemétiek ellenfele a negyedik helyen rájátszásba jutó Száműzöttek lesznek, akikkel az
idei szezonban két szoros és egy egyértelmű mérkőzésen vannak már túl. Ősszel egy vereség
és egy győzelem volt a mérleg, amit tavasszal a nagy formában játszó KARC egy nagy arányú
sikerrel fejelt meg (32-3) másfél hónapja. A Száműzötteket azonban korán sem szabad leírni,
hiszen idén már meglepetéseket is szállítottak és a számukra sorsdöntő összecsapásra
egészen biztosan mindenkit összetrombitálnak majd. A hazai pálya és a lélektani előny így is a
Hírös-városiaknál van, de a győzelemhez és a döntőbe jutáshoz a teljes csapatnak együtt kell
dolgoznia. A jelek szerint Németh Krisztián játékos-edző két kulcsjátékosára nem számíthat
majd szombaton, de megvan már a recept pótlásukra. A mérkőzésre 16 órától kerül sor a
Széktói Stadion 4-es pályáján.
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Széktói Stadion 4-es pálya

2014.06.14. szombat 16 óra
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