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A rögbi NB I hétvégi fordulójának rangadóján legutóbbi nagyarányú győzelmének köszönhetően
a második helyre felkapaszkodó KARC a bajnok Százhalombattai Bulldogok otthonába
látogatott. Mindkét oldal hiányposztokra erősített a télen, így két nagyon erős kerettel
rendelkező alakulat készült egymásnak feszülni.

Rögbi NB I 7. forduló

gas.hu Bulldogok RK - Kecskeméti ARC 12-16 (5-3)
Százhalombatta Városi Stadion
300 néző
Vezette: Priskin

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

Edző: Gheorghe Vacaru
Pontszerzők: Maftei 9, Dulgheru 5, Nagyhegyesi 2

A kecskemétiek eddigi felemás szerepléséből nehéz lett volna kiindulni, hiszen kétszer is
minimális vereséget szenvedtek (Temesvár 10-3 és Partizan Beograd 13-10), viszont két
alkalommal meggyőző és jó játékkal rukkoltak elő (Szeged 64-0, Exiles 54-14), ahol már nem
csak a védekezésből, hanem a támadásból is ízelítőt adtak Vacaru mester tanítványai.

A Bulldogok a tavaszt egy zágrábi győzelemmel kezdték (18-11), majd a bajnokságban
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lemosták az Exiles gárdáját (52-5), valamint mellettük szólt az a tiszteletet parancsoló
fegyvertény, hogy bajnoki mérkőzésen több, mint egy éve veretlenek.

Nem csalatkoztak azok, akik óriási küzdelemre és nagy taktikai harcra számítottak, mivel az
összecsapás első perctől hatalmas emberek és még nagyobb erők feszültek egymásnak. A két
csapat kínosan figyelt a védekezésre és hogy ne engedje közel célterületéhez ellenfelét, de
mindkét oldalon jutott idő szórványos támadásokra, míg a játék többnyire a középső harmadban
zajlott. A levegőben tapintható volt a feszültség, egy törlesztés miatt a kecskeméti Horia
mehetett 10 perces pihenőre alig 8 perc elteltével. A korai emberhátrányt megsínylette a KARC
csapata, egy szemfüles akcióból Glushenko célt ért el, de a jutalomrúgás nem jött össze a
Bulldogoknak (5-0). A hazaiak nem sokáig örülhettek, mivel a kecskeméti irányító Maftei egy
sikertelen büntető után a másodikat már értékesítette, így közelebb került a KARC ellenfeléhez
(5-3). A vezetést is megszerezhették volna a vendégek nem sokkal a félidő vége előtt, de Maftei
ígéretes szögből ismét hibázott. Az első játékrészben tehát alig bírtak egymással a csapatok,
továbbra is minden nyílt maradt.

A második félidőben Vacaru mester a KARC edzője három fiatal játékost küldött a pályára,
mégis a Bulldogok kezdtek jobban, lemásolva első félidei produkciójukat, tíz perc és egy újabb
Glushenko cél fémjelezte hogy mielőbb dűlőre akarják vinni a mérkőzést, így a sikeres
jutalomrúgást követően a kecskemétiek szempontjából aggasztó mértékűre nőtt a különbség
(12-3). Nem váratott sokat azonban a kecskeméti válasz, Maftei bevarrt egy újabb büntetőt, így
egy célon belülre lőtte ismét a vendégeket (12-6). A félidő fele még hátravolt, amikor lelkes
játékát további pontokra tudta váltani a Hírös-városi csapat, új igazolásuk Dulgheru céljával és
Nagyhegyesi kiszorított helyzetből értékesített jutalomrúgásával átvette a vezetést (12-13). Óriá
si szívvel és rettenetes akarással vetették bele magukat minden ütközetbe a kecskemétiek,
magukat és az ellenfelet sem kímélve tartották a battai térfélen a játékszert, aminek egy újabb
Maftei büntető és immáron 4 pontos vezetés lett a jutalma (12-16). A nézők, de talán még a
bajnok Bulldogok sem tudták mire vélni a helyzetet, hogy a lelkes vendégek uralják a
mérkőzést. A végére még jutott egy kis izgalom a kecskeméti célterület előtt, de a hármas
sípszó a KARC győzelmét hirdette ki. Nagy fegyvertényt hajtott végre a kecskeméti csapat a
bajnok idegenbeli legyőzésével, továbbá javította pozícióját a rájátszás előtt és megerősítette
második helyét a tabellán.

Vacaru mester csapatára március 27-én egy nagyváradi kirándulás vár, majd húsvétkor, április
3-án az Esztergomi Vitézek ellen hazai pályán mutathatja meg, hogy mire képes.
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sok kép a Bulldogok fényképésze, Czinege János jóvoltából ITT megtekinthető

3/3

