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Óriási presztízscsatát és remek mérkőzést hozott az Esztergomi Vitézek kecskeméti
vendégjátéka a húsvéti tojáslabdás rangadón. A múlt szombaton lejátszott összecsapás
pikantériája kettős ágról fakadt, hiszen ősszel Esztergomban csupán 6-3 arányban maradt alul
a KARC, ezúttal pedig nem kevesebbről, mint az alapszakasz második helyéről is hivatott volt
dönteni a mérkőzés. Rögbi NB I 9. forduló

Kecskeméti ARC - Esztergomi Vitézek RK 6-3 (3-0)
Széktói Stadion 4-es pálya 200 néző
Vezette: Törőcsik

Kecskeméti ARC: Kiss (Dalca), Fehér, Dulgheru, Asztalos (Tóth Á.), Szundy, Borbély
(Baranyi), Réfi, Tóth R. (Sütő), Bartus, Maftei, Túri, Zidaresu, Vacaru, Nagy T. (Jámbor),
Nagyhegyesi

Edző: Gheorghe Vacaru

Pontszerző: Vacaru 6

A KARC az elmúlt hetekben sorra gyűjti be a győzelmeket, a bajnokságban az Exiles a bajnok
Bulldogok és a Nagyvárad legyőzésével, tavasszal 100%-os teljesítményt nyújtott, míg a
felvidékiek egyetlen bajnokijukon – igaz csak egy ponttal, de - alulmaradtak a Bulldogok
vendégeként.
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A mérkőzés bő tíz perces puhatolózással kezdődött, tesztelték egymást a csapatok, hogy hol
mutatkozik gyenge pont a taktikában és rés a védelemben. Mivel ilyen nem igazán adódott
egyik oldalon sem, így többnyire csak a büntetők jelentettek veszélyt a kapukra, ebből is a hazai
csapat jeleskedett, bár Maftei fél óra leforgása alatt két lehetőséget is elpuskázott, a harmadik
próbálkozásra Vacaru állt a labda mögé és nem hibázott (3-0). A csekélyke előny birtokában a
hazai csapat vált kezdeményezőbbé és ismét Maftei volt a főszereplő, aki két méterrel az
esztergomi célterület előtt nem a biztos helyzetben lévő társnak passzolást, hanem a cselt
választotta, így több, mint ígéretes helyzetben, de mégis elhalt a támadás a vendégek
védőfalán.

A félidőben mindkét edző több cserével próbálkozott frissíteni csapatát. A játék képe viszont
nem sokat változott, míg az Esztergom főleg nyitott tolongásaival keltett zavart és vitte több tíz
méteren keresztül a labdát zavartalanul, addig a hazai csapat nyílt játékból kialakított
villámgyors ellentámadásokkal veszélyeztetett több alkalommal is. A feszültség a múló
percekkel egyenesen arányosan nőtt, miközben rendkívül sok szabálytalanság tarkította a
játékot, egy ilyenből Bíró büntetője révén sikerült egalizálni a vendégeknek (3-3). A félidő
közepe táján szövegelésért 10 perces pihenőre vonult az esztergomiak játékos-edzője Sölösi,
de nem tudta pontra váltani emberelőnyét a hazai csapat. A hajrába fordultak a csapatok, mikor
újra megszerezte a vezetést a KARC. A képlet szinte a tökéletes másolata volt az első félidei
pontszerzésnek, újra Vacaru volt a megítélt büntetőrúgás sikeres végrehajtója (6-3). A Vitézek
azonban nem adták fel, előbb áttörésekkel veszélyeztettek, majd percekkel a mérkőzés vége
előtt ígéretes szögből büntetőhöz jutottak. Már mindenki elkönyvelte, hogy újabb kapura rúgást
láthatunk, azonban a vendégek, bízva tolongásuk erejében nem a döntetlenhez elegendő 3
pontos rúgást választották, hanem a lehetőséget bedobásra váltva megpróbáltak 5 pontos célt
elérve a győzelemre játszatni. Vakmerő húzásuk nem járt sikerrel, a KARC kivédekezte a
veszélyes helyzetet, az utolsó percekre már áthelyezve a játékot az ellenfél térfelére. Azonban
a legutolsó pillanatok is tartogattak izgalmakat ezen a nagyszerű mérkőzésen, hiszen egy
sikertelen felszabadító rúgást követően még egyszer utoljára meglódultak a Vitézek, de végül
Nagyhegyesi felszabadítása után már nem maradt több idejük a mérkőzés eredményének
megváltoztatására. A hármas sípszó annyit jelent tehát, hogy a KARC a bajnok idegenbeli
legyőzése után revansot vett az őszi esztergomi vereségért is, ezzel bebiztosítva
alapszakaszbeli második helyezését. A tavaszi hadjárat április 11-én a rögbi 7-es kupa
harmadik fordulójával folytatódik Szegeden. Ezt követően Zágrábba látogatnak a Vacaru
tanítványok az Interliga 4. fordulója keretében. A következő és egyben utolsó alapszakaszbeli
mérkőzésre április 25-én az Esztergomi Vitézek második csapata ellen kerül majd sor a Széktói
Stadionban.
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