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Kétség nem fér hozzá, hogy jelenleg három csapat uralja a hazai NB I-es rögbi bajnokságot.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy fej-fej mellett haladnak, magyar pályán ritkán látott
szoros mérkőzéseket vívnak egymással, aminek ékes tanúbizonysága, hogy tavaly november
óta 4 pontosnál nagyobb különbséggel nem végződött egymás elleni mérkőzésük.
Említett
három csapat a jelenleg listavezető, tavalyi bajnok gas.hu Bulldogok RK, valamint az őket
üldöző Kecskeméti ARC és Esztergomi Vitézek.
A hétvégi rangadó két résztvevője a KARC és vendége a Vitézek az ősszel is idegőrlő, a
felvidékiek 6-3-as (!) győzelmét hozó mérkőzést játszottak egymással. A tavaszi szezonban
három győzelemnél tart már a kék-fehér csapat, előbb hazai pályán nyertek (Exiles), majd két
idegenbeli mérkőzésről is győztesen térhettek haza (Bulldogok, Nagyvárad). A vendégek idén
még csak egy bajnokin vannak túl, amin balszerencsés körülmények között egy ponttal
maradtak alul a Bulldogokkal szemben, de ugyanez mondható nemzetközi szerepléseikről is
hiszen ott két fiaskót jegyeznek. Az esztergomiak éhesek már a győzelemre, hiszen nem
szoktak hozzá a sorozatos fiaskókhoz, valamint tisztában vannak vele, hogy mindenképpen
nyerniük kell, ha továbbra is versenyben akarnak maradni az alapszakaszbeli jobb helyezésért.
Ehhez azonban a kecskemétieknek is lesz egy-két szava, hiszen javuló formát mutatnak
Vacaru mester tanítványai, akik egyre többet mutatnak a mesteredző által elképzelt taktikai
elemekből. Sajnos a sérülések nem kímélik a kecskemétieket, de a Bartus, Jámbor, Gyenes
trióból előbbi kettő már minden bizonnyal játékra jelentkezik a hét végén. Minden bizonnyal
parázs presztízs csatát láthatnak a szombaton 11 órakor kilátogató nézők, mivel a mérkőzés
győztese behozhatatlan előnyre tesz szert az alapszakasz második helyéért folytatott
versenyfutásban.

A bajnoki mérkőzés után angol vendégeket fogad a KARC öregfiúk csapata a Plumpton RFC
személyében.

Rögbi NB I 10. forduló
Kecskeméti ARC – Esztergomi Vitézek RK
Széktói Stadion 4-es pálya
2010.04.03. szombat 11 óra
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Nemzetközi barátságos mérkőzés
Kecskeméti ARC Old Boys – Plumpton RFC (ENG)
Széktói Stadion 4-es pálya
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