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Öt év alatt harmadszor lesz házigazdája Kecskemét a Rögbi Bajnoki Döntőnek, mely a szezon
leginkább várt tojáslabdás eseménye. A rájátszásos rendszer 2006-os elindítása óta rendre
három élcsapat közül kerültek ki a döntősök, melyekből háromszor az Esztergom, egyszer
pedig a Bulldogok örülhettek a bajnoki aranyéremnek, míg a Kecskemét rögtön az első
rájátszásos évben elbukta egyetlen döntőjét.
A mostani alkalom tehát a második lehetőség
arra, hogy 1998 után a KARC hazai környezetben szerezze meg a végső győzelmet, de ehhez
minden bizonnyal a döntő másik résztvevőjének, a tavalyi címvédő százhalombattai csapatnak
is lesz egy-két keresetlen szava. A kecskemétiek mellett szól, hogy a tavaszi szezonban nem
találtak legyőzőre, minden rangadójukon diadalmaskodtak (KARC – Esztergom 6-3 és 16-15)
ráadásul még döntőbeli ellenfelüket is megverték idegenben (12-16). Kétség sem férhet tehát,
hogy valami elkezdődött Kecskeméten rögbi fronton, melynek letéteményese a több élvonalbeli
román csapatot is megjárt tréner Gheorghe ’Gica’ Vacaru mester, aki 2009 nyarán tette át
székhelyét a Hírös városba és a sokak által lesajnált csapatból bajnokesélyes gárdát kovácsolt.
A sikerekhez természetesen a hiányposztokra történő igazolások mellett a tréner fiatalok
irányában megnyilvánuló rendkívül nagy elhivatottsága is kellett, hiszen irányítása alatt stabil
csapattaggá vált több junior korú játékos is, és a kispadra is egyre több „pelyhes állú” ifjonc
ülhetett le. Az eredmények mindenesetre a mestert igazolták, aki továbbra is szerényen
nyilatkozik a hazai csapat döntőbeli esélyeit illetően, de azért nem felejti el megemlíteni, hogy a
kecskemétieket eredményei ellenére sokan már az elődöntőben is esélytelennek tartották az
Esztergom ellenében. A kétkedők azonban frappáns választ kaphattak, hiszen egy héttel ezelőtt
óriási küzdelemben kerekedett felül a Hírös városi gárda a Vitézeken, így már csak egy siker
választja el a hőn áhított aranyéremtől, melynek elérésére remélhetőleg több ezres tömeg
buzdítja majd a Széktói Stadion centerpályájának lelátóiról.

Az egész napos Rögbi Fieszta keretében kerül sor az alsóbb osztály bronz és arany
mérkőzésére, valamint az NB I alsóház Szuperkupa Döntőjére, majd a délután folyamán
költözik át az esemény a centerpályára, ahol 15.30-tól az Esztergomi Vitézek csap majd össze
a Nagyvárad Spartans gárdájával a harmadik helyért, ezután 17.30-kor fut ki a pályára a
Kecskeméti ARC, hogy megmérkőzzön az aranyéremért a Battai Bulldogok csapatával.

Jegyek elővételben válthatók a Malom Információs pultnál
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Rögbi Fieszta 2010
Bajnoki Döntő
2010. június 19. Kecskemét, Széktói Stadion

Program
Magyar Bajnokság NB II Rájátszás Döntői
Széktói Stadion 4-es pálya
10.30 NB II Bronzmérkőzés
Velencei Kék Cápák – Bp. Medvék RFC
12.00 NB II Döntő
Szentesi 91-esek – Békéscsaba Benny Bulls RC
13.30 Szuperkupa
Bulldogok Fekete Sereg – Fit World Szeged

Magyar Bajnokság NB I Rájátszás Döntői
Széktói Stadion centerpálya
15.30 NB I Bronzmérkőzés
Esztergomi Vitézek RK – Nagyvárad Spartan

17.00 Női 7-es rögbi bemutató mérkőzés

17.30 NB I Döntő
Kecskeméti ARC – gas.hu Battai Bulldogok RK

19.00 Eredményhirdetés, díjátadó ünnepség
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