A nap, amikor helyre állt a világ rendje
2014. április 28. hétfő, 07:04

Feszült várakozás előzte meg a KARC szombati összecsapását, mivel az örökös „fekete ló” a
Budapesti Száműzöttek érkeztek a Hírös városba. A bizonytalanságot leginkább az fokozta,
hogy a főleg külföldiekből álló fővárosiak otthonában az ősz folyamán már kétszer is
megmérkőztek a kecskemétiek és fájó vereséget szenvedtek bajnoki mérkőzésen (7-3), míg a
Magyar Kupában csak hajszálnyi különbséggel sikerült visszavágni (13-14).
Mi több, a
tavasz folyamán a bajnokság legnagyobb meglepetést szállították két hete a Száműzöttek,
miután megsemmisítő vereséget mértek az Esztergomi Vitézekre (62-29).

A baljós előjelek ellenére az első perctől alárendelt szerepre kárhoztatta ellenfelét a rendkívül
vehemensen rohamozó hazai gárda. A nagy rohanást azonban sok hiba tarkította, míg a
vendégek szabálytalanságok sorát elkövetve igyekeztek rombolni a játékot. A KARC
büntetőrúgást is hibázott, míg a másik oldalon a 10 perc után a hazai térfélre először és
épphogy betévedő Száműzöttek legújabb téli igazolása Collet Gregoire 40 m-ről talált be a H
alakú kapuba, így meglepetésre vezetést szereztek a vendégek (0-3). A Kecskemét még
nagyobb fokozatba kapcsolt, levegőben lógott a pontszerzés, ekkor azonban a vendég
célterület előtti egyik akció közben Törőcsik játékvezető megállította a játékot és meglepetésre
a hazaiak veterán pillérét Kisst küldte ki 10 perces pihenőre. Az emberhátrány felpaprikázta a
hazaiakat, akik a hosszú sérülésből visszatért Bartus révén végre áttörték a fővárosiak
védvonalát és Beke révén a jutalomrúgást is értékesítve magukhoz ragadták a vezetést (7-3). A
félidő hátralévő része egy veszélyes vendégakciót és egy vendég sárgalapot leszámítva
továbbra is nyomasztó hazai fölénnyel telt, míg a hajrában Baranyi nyugtató céljával már
biztonságos előnyre tett szert a KARC (14-3).

A második játékrészben semmit nem változott a játék képe, a kecskeméti nyomásból csak
időnként tudtak fellélegezni a vendégek, a különbséget pedig szemet gyönyörködtető akció
végén a mezőny legjobbja Gyenes növelte tovább (19-3). A szemmel láthatóan kedvüket
szegett vendégek további pofonoknak néztek elébe, hiszen két hazai büntetővel immáron
tetemessé vált a két csapat közti különbség (25-3). A félidő felénél mindkét oldal frissíteni
igyekezett sorait, ami ismét a hosszabb cserepaddal rendelkező KARC malmára hajtotta a
vizet. Az egyetlen kérdésre, miszerint be tudja-e húzni a hazai gárda a négy elért célért járó
célbónuszt, Réfi adta meg a választ (32-3). Ezzel a mérkőzéssel frappáns választ adott a KARC
a kétkedőknek és „visszaállította a világ rendjét” kiköszörülve a fájó őszi vereség okozta
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csorbát. Külön öröm, hogy beérni látszik kecskeméti oldalon a fiatalokba vetett bizalom, aminek
ékes bizonyítéka, hogy a 17 éves Nádasi révén újoncot is avattak a Száműzöttek ellen.

Győzelmének köszönhetően már a harmadik helyre kapaszkodott fel a KARC és a hátralévő két
mérkőzésének kimenetelétől függően akár az első hely sem elérhetetlen. Ehhez a következő
lépés a bajnoki címvédő és az alapszakaszt jelenleg vezető Bulldogok elleni összecsapás,
melyre május 4-én vasárnap 14 órától a Széktói Stadionban kerül majd sor, míg a sort május
24-én egy esztergomi vendégszereplés zárja majd.

Rögbi Extraliga 9. forduló

Kecskeméti ARC – Bp. Száműzöttek

32-3 (14-3)

Kecskemét, Széktói Stadion

100 néző

vezette: Törőcsik

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

Pontszerzők: Bartus 5, Baranyi 5, Réfi 5, Gyenes 5, Beke 6, Nagyhegyesi 6
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