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Szombaton játszották a Rögbi Extraliga elődöntőit. Az alapszakaszt megnyerő KARC a
negyedik helyen bejutott Száműzötteket fogadta, míg az adminisztratív úton második helyre
kerülő Esztergom otthonában a Bulldogok próbálták meg kiharcolni a fináléba kerülést. A
Kecskemét párosítása tűnt papíron simábbnak, bár a Száműzöttek ellen senki sem mehet
biztosra, a fővárosi fekete-rózsaszín gárda bármikor képes meglepetésre, ezt bizonyították már
az idei szezonban többször is.
A Száműzöttek 11 külföldi játékost neveztek a kezdőbe,
köztük a 8 mérkőzéses eltiltásból visszatérő válogatott erősségüket a walesi Gareth Lloyd-ot,
míg kecskeméti oldalon az Esztergomban diadalmaskodó csapatból ketten is hiányoztak.

A mérkőzés remek iramban kezdődött és szinte egy az egyben másolta a két csapat áprilisi
összecsapását, mivel alig pár perc elteltével Collet révén büntetőből a vendégek szereztek
vezetést (0-3). Nem kellett sokáig várni a KARC válaszára, Beke áttörése után Horváth robogott
a célterületre, majd a helyzetet kidolgozó Beke értékesítette a jutalomrúgást is (7-3). Pörögtek
az események, továbbra is a hazaiak voltak támadásban, azonban elég volt egy hiba a
támadásban, majd egy rövidzárlat a védekezésben és Rivieu révén fordítottak a fővárosiak,
Collet pedig kiszorított szögből is a kapuba talált (7-10). A kecskemétiek magasabb fokozatba
kapcsoltak, sorra vezették támadásaikat, amik vagy elhaltak az önfeláldozó vendégvédők
sorfalán vagy egy-egy bosszantó apró hiba révén akadtak meg. A félidő hajrájába fordulva
ismét percekre célterületéhez szegezte ellenfelét a Hírös városi gárda, Réfi három védővel a
nyakán zúdult be a célterületre, azonban a cseh Breburda játékvezető nem látta tisztán az
esetet, így nem ítélte meg a hazaiaknak a pontot. Azonban a következő akcióból a rendkívül
agilis Almási hámozta át magát védőin és megállíthatatlanul száguldott be a vendégek
célterületére, Nagyhegyesi pedig behúzta a jutalompontokat, így újra a hazaiaknál volt az előny
(14-10).

A második játékrészben továbbra is enyhe hazai fölény alakult ki, amit alig hat perc alatt Tóth
révén sikerült pontokra váltani, így már megnyugtatónak mondható előnyre tettek szert a
kék-fehérek (19-10). A Száműzöttek dicséretére legyen mondva, hogy bár célveszélyes akciót
nem tudtak kialakítani, mégis minden büntetőrúgást és Collet remek rúgó formáját kihasználták,
hogy életben tartsák a reményt (19-13). A rúgópárbajba Beke is beszállt, büntetőjének
köszönhetően ismét nőtt a két csapat közti különbség (22-13). Az eredmény őrzésére
koncentráló hazaiakra ismét Collet ijesztett rá, hiszen újabb büntetőjével ismét közelebb hozta
csapatát (22-16). A hajrában Borbély kiállítása révén még emberhátrányba is kerültek a
kecskemétiek, akik ennek ellenére ismét áttették székhelyüket a fővárosiak célterülete elé, sőt
az utolsó percekben ismét Breburda játékvezetőé volt a főszerep, hiszen újabb hazai célt nem
ítélt meg, de ez már senkit sem érdekelt, hiszen közvetlenül az eset után felhangzott a KARC
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döntőbe jutását jelentő hármas sípszó. A Száműzötteket dicséret illeti, kihoztak mindent
magukból, míg a KARC a játék képe alapján, ha a vártnál szorosabb mérkőzésen is, de ismét
megmutatta, hogy képes annyit kihozni magából, ami az aktuális ellenfél legyőzéséhez kell, és
megérdemelten került a fináléba. Az idestova hét hónapja veretlenségét őrző kecskemétiek
döntőbeli ellenfele az az Esztergom lesz, aki a másik elődöntőben hazai pályán simán legyőzte
a bajnokság végére teljesen kifulladt Bulldogokat (23-5). A bajnoki fináléra június 28-án
Esztergomban kerül majd sor.

Rögbi Extraliga Elődöntő

Kecskeméti ARC – Bp. Száműzöttek

22-16 (14-10)

Kecskemét, Széktói Stadion 4-es pálya

300 néző

vezette: Tomas Breburda (CZ)

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

pontszerzők: Almási 5, Tóth 5, Horváth 5, Beke 7
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