KARC 35 és Hírös 7s a hétvégi menü
2014. november 14. péntek, 06:20

Rögbi dömping várható a hétvégén, hiszen szombat-vasárnap közel 300 rögbis kergeti majd a
tojáslabdát a Széktói Stadionban. November 15-én a KARC fennállásának 35. évfordulójára
szervezett nemzetközi torna nyitja a sort. Horvátországból és Ausztriából is illusztris vendégek
érkeznek, majd, hogy egy-egy mérkőzés erejéig részesei legyenek az ünnepnek.

A legöregebb magyarországi rögbi klub 1979-es megalakulása óta számos sikert könyvelhetett
el, de talán az egyik legnagyobb, hogy rendkívül szerteágazó kapcsolatokra tett szert európai
és tengeren túli csapatokkal. Az évek során a közvetlen szomszédjainkon kívül járt
Kecskeméten angol, francia, holland, velszi , skót, de még ausztrál és új-zélandi csapat is. A
klub napról-napra dolgozik és próbál tenni azért, hogy mind a városban, mind pedig
országhatárokon túlmenően ismertté váljon a KARC név és ezzel együtt Kecskemét. A 12
órakor kezdődő szombati ünnep adózás az elmúlt 35 évnek, mivel nem csak az aktív felnőttek,
de az egykor volt játékosok is stoplist húznak, hogy egy mérkőzés erejéig felidézzék a régi
csaták emlékét.

Vasárnap a Hírös 7-es rögbi tornával folytatódnak a tojáslabdás események. Ez az a válfaja a
sportnak, mely két év múlva az Riói Olimpián is szerepelni fog. Látványos, futós és sok akció
jellemzi, ezért biztosan remek szórakozást nyújt a kilátogatóknak. Igazi szórakoztató erejét mi
sem mutatja jobban, minthogy 2 pályán, 3 korcsoportban, 5 óra leforgása alatt 30 csapat
valamivel több, mint 100 mérkőzést fog játszani. A Hírös 7-es lesz az első torna, amit még kettő
fog követni novemberben, hogy eldőljön ki az ősz bajnoka a hét fős rögbiben.

2014.november 15. szombat

KARC 35 éves jubileumi nemzetközi torna
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Széktói Stadion 4-es pálya

Menetrend:

12:00- 12:40 I. Senior mérkőzés (KARC - Vienna)
13:00 - 13:40 II. Senior mérkőzés (KARC - RK Zagreb)
14:00 - 14:40 Old Boys mérkőzés (KARC - Vienna/ HUN mix.)
15:00 - 15:40 III. Senior mérkőzés (Vienna - RK Zagreb)
16:00 - ünneplés kifulladásig

2014.november 16. vasárnap

Hírös 7-es Rögbi torna

Széktói Stadion 3-as és 4-es pálya

10 órától
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