
ENERGY
CUP

ceerugby.eu



c ceerugby.e eerugby.eu u

2 3

KÖSZÖNTÔ RÖGBIKVÍZ

Kedves Közönség!

Mindenki szereti az izgalmat. Valljuk be, 
legtöbben szeretjük a veszélyt. Ki ne ra-
jongana a kôkemény, csontropogós küz-
delemért? A cirkuszért? Az oroszlánokért? 
Ki ne tisztelné a bikaviadorokat? Hadd 
ajánljak egy sportot, ahol mindez csak a 
kezdet.

Valami egészen ôsi és valami nagyon 
lényegbe vágó dologgal találkozhat 
június 5-én a BVSC-stadionban. Minden 
csapatjátékok legtökéletesebbje, mond-
ják. A legdinamikusabban fejlôdô sport, 
mondják. Nehéz végsô ítéletet mondani, 
de érezni lehet, hogy a rögbi, a focihoz 
hasonlóan, de egészen más alapon, 
több, mint sport.

A rögbi ôsének a keresztény 
idôszámítás kezdetén ûzött római 
Harpastumot számítják, aminek a lényege 
a labda lehetôleg folyamatos birtoklása 
mellett annak az ellenfél területére való 
eljuttatása volt, és a mai játékhoz hason-
lóan gyakori volt a fizikai kontaktus a játé-
kosok között.

A rögbi hagyományokra épülô közös-
ségi létforma, amelyben nagy szerepet 
kap a szabályok szigorú betartása, a 
sportszerû versenyzés, a sport és a tole-
rancia összekapcsolása, a csapatszellem 
és az együttmûködés. 

Mondják, hogy a rögbi olyan, mint a 
sakk, és, hogy a békeidôk háborúja, meg 
azt is, hogy úrisport a huligánoknak... 

  15   KÉRDÉS A XV RÖGBIRÔL A B C

1 A CEE Rugby-kupában érintett or-
szágok közül melyik nem elôzi meg 
Magyarországot a világranglistán?

Ausztria Csehország Románia

2 A rögbilabda ovális alakját minek kö-
szönheti?

Az eredeti anyaga, 
a disznóhólyag for-

májának

Aerodinamikai szá-
mításoknak

Annak, hogy folyton 
ráfekszenek

3 Mikor találták ki a rögbit? Az 1820-as években Az 1860-as években Az 1980-as években

4 Melyik labdasportban nem viselnek 
védôfelszerelést?

Amerikai futball Rögbi Jégkorong

5 Ki a világbajnoki címvédô rögbiben? Új-Zéland Ausztrália Dél-Afrika

6 Hány hátvéd és hány csatár van rög-
biben?

1 hátvéd és 14 
csatár

7 hátvéd, 
8 csatár

3 csatár, 6 közép-
pályás, 5 hátvéd és 

egy kapus

7 Mi volt elôbb, rögbi vagy foci? rögbi foci egyszerre alakultak

8 Merre passzolhatják a rögbisek a labdát 
kézbôl?

Csak hátra Csak elôre Bármerre

9 Melyik ér a legtöbbet rögbiben: cél, 
büntetô, mezônygól?

A cél A büntetô A mezônygól

10 Van gól a rögbiben? Van, de csak 
büntetôbôl

Nincs Van

11 Az amerikai futball touchdownja és a 
rögbis cél miben különbözik egymástól?

Az egyiket rúgják, 
a másikat kézben 

viszik

Az egyik hirtelen 
halált jelent

A cél csak akkor 
érvényes, ha földre 

tesszük a labdát

12 A sárga lap a kézilabda-, a futball- vagy a 
rögbimérkôzésen a súlyosabb büntetés?

Kézilabdában Fociban Rögbiben

13 Melyik magyar csapat gyôzte le elsôként 
a Dragon Brno együttesét?

Bulldogok Elefántok Vitézek

14 A CEE Rugby-kupában érintett országok 
közül melyik szerepelt már világbajnok-
ságon?

Ausztria Csehország Románia

15 Hány pontot ér egy cél (az ellenfél cél-
vonala mögött letett labda) rögbiben?

4 5 6

De e rögbit nem lehet moderált hábo-
rúra egyszerûsíteni, hisz nem egyszerûen 
egy sport. Sokkal inkább egy viselkedési 
mód, amelynek jellemzôje az erôs bajtár-
siasság. Az ünneplésbôl kijut a gyôztesnek 
és a vesztesnek is – ez pedig egyedülálló 
a sportban.

Ezért ajánlom a CEE RUGBY ENERGY 
CUP zárógáláját. Na, meg azért is, mert 
Közép-Európa legjobb klubcsapatai mérik 
össze tudásukat, és ez nem akármilyen 
sportélmény.

Várjuk Önöket szeretettel, zenével, 
tánccal, hideg sörrel.

Mézes Csaba • tornaigazgató
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PROGRAM

12:00  Kapunyítás
13:00  Wooden Spoon Game: DRAGON BRNO (CZE) – DONAU WIEN (AUT) 
14:30  Egyetemi Rugby All-Star mérkôzés
15:00  Bronze game: BULLDOGOK (HUN) – RICANY (CZE) 
16:30  Kölyök rögbi bemutató mérkôzés
17:00  Final: BAIA MARE (ROM) – TIMISOARA (ROM) 
18:35  Záróceremónia mûsor táncosokkal, lovasbemutatóval
18:50  Díjátadás
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A-csoport

1. forduló:
Bulldogok 21 - 18 Ricany
Baia Mare 44 - 7 Dragon Brno

2. forduló
Bulldogok 12 - 57 Baia Mare
Ricany 0 - 0 Dragon Brno

3. forduló
Ricany 22 - 37 Baia Mare
Dragon Brno 29 - 31 Bulldogok

B-csoport 

1. forduló
Donau Wien 11 - 31 Arad
Vitézek 5 - 38 Timisoara

2. forduló
Timisoara 43 - 0 Donau Wien
Arad 12 - 13 Vitézek

3. forduló
Arad 16 - 42 Timisoara
Vitézek 21 - 19 Donau Wien
  
Negyeddöntôk
Ricany 26 - 10 Vitézek
Donau Wien 12 - 66 Baia Mare
Arad 0 - 15 Bulldogok
Dragon Brno 0 - 17 Timisoara
  
Elôdöntôk  
Timisoara 29 - 7 Bulldogok
Baia Mare 37 - 10 Ricany

Legtöbb cél: 5: Rosca (BAM),
4: Bejan (BAM), Capatana (TIM), Deli 
(VIT), 3: Ailenei, Dinis Vartic (mindkettô 
BAM), Ciocea, Tanase, Zaiba (mind TIM)

Legtöbb pont: 43: Budusanu (BAM),
26: Janotka (BUL), 23: Vacaru (TIM)
21: Ailenei (BAM), 19: Dofek (DRA),
18: Marin (TIM)

Eredmények Statisztikák
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TÁMOGATÓKRÖGBIKVÍZ
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HELYES VÁLASZOK

1 A Románia 18., Csehország 36., Magyarország 64., Ausztria 90.

2 A Az eredeti anyaga, a disznóhólyag formájának

3 A William Webb Ellis 1823-ban vette kézbe a labdát elôször, az ötletet hamar intézményesítették.

4 B
A rögbisek legfeljebb fogvédôt, fejvédôt, és vékony szivacsos vállvédôt hordanak, 
tehát nincsenek „kipárnázva”

5 C Dél-Afrika 2007-ben Angliát verte a döntôben.

6 B
A 8 fôs tolongást nevezhetjük csatároknak (angolul forwards), míg a nagy területet lefogó 7 
“háromnegyedest” védôknek (angolul backs).

7 B Elôbb rúgták, de hamar kézbe is vették a labdát.

8 A Csak hátra szabad kézbôl passzolni, rúgni azonban elôre is lehet a labdát

9 A A büntetôrúgás és a mezônygól 3-3 pontot ér, míg a célnál 5 pontot kap, aki szerzi.

10 C Többféle gól is van: jutalomrúgás cél után (2 pont), büntetô és mezônygól (3-3 pont).

11 C
A touchdownnál elég a célterületre vinni, és nem kell földre tenni a labdát, míg a rögbis „try” 
csak akkor érvényes, ha földre tesszük a labdát.

12 C
Rögbiben a sárga lap 10 perces, csere nélküli kiállítást jelent, így a vétkes csapat a mérkôzés 
1/8-át emberhátrányban tölti.

13 A
A Bulldogok a CEE Rugby-kupán, 2009. március 29-én 26-9-re verték a brünnieket. 
Ez volt a Dragon 21. meccse magyarok ellen, elôször vesztettek.

14 C A románok eddig minden vb-n ott voltak!

15 B 1992 óta 5 pontot ér a cél (elôtte még csak 4-et ért), amifociban jár 6 pont a touchdownért.

Ez a kupon 

500 Ft 
kedvezményt jelent 

Önnek a június 5-i 

Energy Cup

zárógála 

belépôdíjából! 

A kupon beváltható 

a BVSC-stadion

jegypénztárában.

Labdák és bírói
felszerelés:
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