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Tisztelt sporttársak!

Hát ennél valóban nincs lejjebb! Példás sportszerűség az egyik csapatunk honlapján! Fair play
a javából! vagyis: egy nagy gratula a győztesnek az el sem utazottaktól.

Idézek a KARC honlapjáról:

""Ha azt hittük ennél nincs lejjebb, akkor tévedtünk, mindig van." Akár ezzel a mottóval is
kitáblázhatták volna a hétvégi felnőtt XV Magyar Kupa esztergomi helyszínét. Három csapat
gondolta úgy, hogy nekidurálja magát a "versengésnek", az Esztergom - Batta meccsen 2X20
perc alatt 3 pont esett (0-3), majd a Batta - Exiles derbin meglepetésre az Exiles
diadalmaskodott. A mindent eldöntő Esztergom-Exiles meccs előtt azonban az Exiles közöte,
hogy nekik ennyi épp elég volt, így a Batta korábbi 3-0-ás győzelmének köszönhetően
besöpörte a 2014-es Magyar Kupát. Jövőre reméljük már nem kell senkinek utazni és besarazni
magát nés playstation-nel dől majd el a kupa sorsa.”

Írják ezt azok, akik el sem utaztak a tornára...És a ugyanazon vasárnap nem jöttek el a kadétés juniorcsapatok tornájára Fehérvárra...

Lehet, hogy mi sem utazunk el Kecskemétre az utánpótlástornára az Esztergommal és a
Fehérvárral, és utána majd valami vicces cikkben megírjuk a honlapunkon, hogy milyen
könnyen nyert a KARC... már ha egyáltalán ki tud állni hazai pályán.

Egyben kifejezem reményem, hogy a kecskeméti klub józanul gondolkodó tagjai elítélik
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ezt a semmivel sem indokolható sportszerűtlenséget.

Nem tudom, ki szerkeszti a honlapot, de egy másik cikk még egy koronát feltesz erre a remek
színvonalra:

"Sajnos az elmúlt egy évben bár látszólag sikereket könyvelhetnek el felnőtt válogatottjaink
(dán segédlettel feljutás XV-ben, és szép tornagyőzelemmel a 7s-ben) az utánpótlás továbbra
is gyötrődik, égünk U18 és U20 fronton is, és nem igazán látszik a koncepció, hogy mit is
akarnánk, hiszen épp most került eltörlésre az Elnökség által a kötelező kadett-junior
szerepeltetés is."

Remek írás, kár, hogy a hitele hiányzik...talán jobb lett volna, ha a KARC tehetséges fiataljai
elmennek az U20-as Eb-re...és egyáltalán valaki esélyes lenne az U16-ba bekerülni az
egyesülettől...vagy egymást taposnák félre az U18-ban, mint régen Tóthék, Gyenesék idején.

És miért fáj a kötelező UP-csapatok "eltörlése" (ez konkrétan nem igaz, hiszen ez nem történt
meg, csak a meggondolatlan kiírás egyenes következménye, erről már írtam 3 hete a
rögbiseknek), mikor a tavalyi bajnokságot 10 hősies kadéttal csinálta végig a klub? Persze
pontot nem vontak le ezért, mint más csapatoktól...mert ez "valami" volt!
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Vajon kinek az érdekeit szolgálják ezek a cikkek? Egyáltalán: ki lehet a stílbravúrt stílbravúrra
halmozó szerzője ennek a remek cikksorozatnak? Nézett ma tükörbe?

A legnagyobb baj az, hogy ezzel a szövegeléssel elveszi az élét a (szerintem) helytálló
kritikának, amelynek a fentiekhez kevés a köze. Így aztán annak semmi értelme nem lesz, mert
a kritikához illik a minél nagyobb hitelesség!

Idézem a KARC honlapját:

"Elgondolkodtató, hogy amikor a szövetség története legnagyobb költségvetésével rendelkezik
hogyan sikerül átgondolatlan, szakmaiatlan és néha kapkodó, de többnyire elodázott és sötét
szobákban szűk körben meghozott döntések sorával ilyen mélységű morális válságba taszítani
a sportágat. A pénzt leszámítva úgy érződik, mintha legalább 10 évet mentünk volna vissza az
időben..."

Mondjuk, talán, ha a klubot elnökként képviselő Körmöczi Béla aktívabb szerepet vállalt volna a
kiírás létrejöttében, esetleg ésszerű javaslatomat (vagy másét) megtámogatja, akár augusztus
végén is meg lehetett volna találni a jobb megoldást ennél a kiírásnál, amelynek hibáit 3 hete
elég élesen kritizáltam.
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Lehet, hogy a magyar rögbiben mindenki megszokta, már, hogy szűk körben eldöntenek
valamit, és csak idétlen kritikát tud megfogalmazni ezzel szemben? (Ugyanis ehhez a Magyar
Kupán pályára lépett játékosoknak semmi köze nem volt.)

Miért nem nyíltan, sportszerűen vitatkozunk? Ja, az fárasztó lenne...

(Egyben kifejezem, hogy 10 évvel ezelőtt nem így mentek a dolgok...nem ennyit mehettünk
vissza...)

Üdvözlettel:

Tóth Sándor, Fogócska SE, az utánpótlást érintő részeket mint UP Bizottság elnöke írtam.
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