Döntőben a kecskeméti rögbisek
Írta: Administrator
2010. június 13. vasárnap, 14:11

Szép számban gyülekeztek a nézők a szezon kétségkívül legnagyobb érdeklődéssel várt
összecsapására, a tízszeres bajnok Esztergomi Vitézek kecskeméti vendégjátékára. A késő
délutáni kezdés ellenére rekkenő hőség várta az elődöntő két csapatát, a tavasszal veretlen és
az alapszakaszt második helyen záró KARC-ot és a harmadik helyezett Vitézeket.

Rögbi NB I Bajnoki rájátszás

Elődöntő
Kecskeméti ARC - Esztergomi Vitézek RK 16-15 (10-8)
2010. június 12. szombat 400 néző

Széktói Stadion 4-es pálya
Vezette: Prsikin

Kecskeméti ARC – Kiss (Sütő), Borbély, Dalca (Köteles), Szundy (Tóth R.), Gyenes, Tóth D.,
Tóth Á. (Fehér), Réfi, Németh, Vacaru, Túri, Zidarescu, Bartus, Maftei, Nagyhegyesi
Edző: Gheorghe Vacaru

Pontszerzők: Tóth D. 5, Maftei 11
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A két együttesnek ez az idei harmadik összecsapása, hiszen a bajnokságban már kétszer
összecsaptak, igaz ősszel a felvidékiek, tavasszal pedig a Hírös városiak örülhettek 6-3-as
sikerüknek.

A nagy meleg ellenére hidegzuhannyal kezdődött a derbi, legalábbis a hazai kék-fehér
alakulatnak, ugyanis alig hét perc elteltével, egy büntetőrúgással és egy céllal máris több pontot
termeltek a vendégek, mint az egymás elleni előző mérkőzésen összesen (0-8). A „zuhany”
azonban felébresztette a kecskemétieket, akiknek mindössze pár perc kellett, hogy rendezzék
soraikat, egy szépen kijátszott akció végé Tóth Dániel rakta a célterületre a labdát és Maftei
biztos lábbal értékesítette a jutalomrúgást (7-8). Újra nyílttá vált a mérkőzés, olyannyira, hogy a
megzavarodott vendégek egyik szabálytalansága nyomán Maftei hárompontos rúgása már a
kecskemétiek előnyét jelentette (10-8). A KARC taktikusan játszva, a szelet kihasználva
tértölelő rúgásaival saját térfelén tartotta a Vitézeket, akiket többször is zavarba hoztak a
vehemens hazai támadók. A nagy meleg rettenetesen sokat kivett a nagy iramot diktáló
csapatokból, a megváltó félidőt jelző sípszót követően jeges flaskákkal és hideg vízzel próbáltak
felfrissülni a csapatok.

A második játékrész álomszerűen kezdődött a kecskemétiek számára, hiszen előbb Maftei
növelte ötpontosra a hazai előnyt (13-8), majd mintegy bő tíz percig csak keresték a labdát a
Vitézek. Előbb Túri, majd Gyenes támadása vérzett el centiméterekkel a vendégek célterülete
előtt, hogy aztán Borbély kezében maradjon a második cél, de Fortunának más tervei voltak így
az eredmény továbbra sem változott. Ennek érdekében pedig a vendégek is egyre nagyobb
erőket összpontosítottak, miután régi fegyverükkel a biztosan lehozott és megtolt bedobás
figuráikkal a kecskemétiek célterülete előtt tartották a labdát. Csak tetézte a kecskemétiek
gondjait, hogy Túri csak szabálytalanul tudta megakadályozni az esztergomiak célszerzését, így
a nagy nyomás kellős közepén tíz percre emberhátrányba kerültek Vacaru mester tanítványai.
Izzott a pályán és a pályán kívül is a levegő, de a kecskemétiek önfeláldozó védekezéssel
Zidarescuval az élen, ellenálltak a hihetetlen esztergomi attakoknak.

A hajrára kiegészültek a hazaiak, a percek csigalassúsággal teltek, de továbbra is maradt az
ötpontos kecskeméti előny. Alig négy perccel a vége előtt aztán vitatott szituációt követően, egy
egész csapatnyi kecskeméti játékos reklamálásától kísérve érvényesnek nyilvánított egy
eszetergomi célt Priskin játékvezető, így 76 percnyi küzdelem után a mennyből a pokolba
jutottak a kék-fehérek (15-13). Azt, hogy van kiút ilyen mélységből is, percekkel a vége előtt
talán csak a hazai szurkolók biztatásától fűtött 15 kecskeméti játékos hitte el. Megpróbálták a
lehetetlent és ezúttal Fortuna megcsillantotta arcát talán először ebben a szezonban a KARC
számára: másodpercekkel a végső sípszó előtt 40 m-ről büntetőrúgáshoz jutottak a hazaiak,
Maftei lábában volt a mennybemenetel lehetősége, a hangorkánt síri csend váltotta fel, amint
nekifutott a középre letett labdának, ami kérlelhetetlenül zúgott át a H alakú kapu szárai között,
a Kecskemét döntőbe jutását jelentve ezzel (16-15). Valósággal felrobbant a pálya az önkívületi
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állapotban ünneplő kecskemétiektől. A másik oldalon pedig mérhetetlen volt a csalódás, mely
azt jelentette, hogy 12 év után nem lesz az első két helyezettben az esztergomi csapat. A
KARC idei remek szereplésével 2006 után újra döntőt játszhat a Nagyváradot lemosó (77-10),
címvédő Battai Bulldogok ellen június 19-én a Széktói Stadion centerpályáján. A Bajnoki Döntő
bronzmérkőzése 15.30-tól, a várva várt döntő a hazai csapat részvételével pedig 17.30-tól
kezdődik.
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