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KöszöntõProgram 
2015 Rugby Világbajnokság 

Európai selejtezôsorozat  
ünnepélyes nyitómérkôzése 

2012. október 6. szombat

A rendezvény fővédnöke dr. Zombor Gábor,  
Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere.

Az esemény főtámogatója a Kádár Környezetvédelmi Kft.

  900–1330   Magyar Női 7-es Rugby Bajnokság első forduló 
Széktói Stadion 3-as pálya 
8 résztvevő csapat torna rendszerben

1000–1330   Országos Rugby Diákolimpia Területi Döntő 
Széktói Stadion 4-es pálya, valamint a körülötte levő 
zöld területek (további három kis méretű pálya felfestésére) 
Korosztályok: U8, U10, U12, U15, U18

1230–1320   2013 Veterán Rugby Európa Bajnokság  
bemutató mérkőzés 
Magyarország - olaszország 
Széktói Stadion centerpálya

1330–1350   Kecskeméti óvodák váltóversenye

1350–1400   Csapatok felvonulása, himnuszok, bemutatás

1400–1530   2015 Rugby Világbajnokság  
Európai selejtezősorozat, nyitó mérkőzés 
Magyarország - BUlgárIa 
Széktói Stadion centerpálya 
A kezdőrúgást elvégzi UNGVÁRI MIKLÓS olimpiai ezüst-
érmes, háromszoros európa bajnok, cselgáncsozó.

1530–1600   Diákolimpia eredményhirdetés,  
díjátadó ünnepség, tombola

1700–1830   Bankett a két csapat játékosai, a Szövetség  
és vendégei részére a Sportuszoda Éttermében

ENC 2C csoport mérkõzései
 1. 2012. október 06.  Hungary  Bulgaria

 2. 2012. október 20.  Bulgaria  Austria

 3. 2012. október 27.  Slovenia  Hungary

 4. 2012. november 17.  Austria  Cyprus

 5. 2012. december 08.  Cyprus  Slovenia

 6. 2013. március 16.  Cyprus  Bulgaria

 7. 2013. április 06.  Austria  Hungary

 8. 2013. április 06.  Bulgaria  Slovenia

 9. 2013. április 20.  Hungary Cyprus

 10. 2013. április 20.  Slovenia  Austria

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.

Tel.:76/ 504-468 Fax:76/ 504-469 S t ú d i ó

Széchenyi sétányi

Széchenyi sétány 5. szám alatt

Kecskeméti
Vadaskert

Tisztelt Sportbarátok!

Nagy megtiszteltetés az egész magyar rögbi társadalom számára, hogy 
az IRB és a FIRA-AER hazánkat kérte fel a 2015-ös Rögbi Világbajnok-
ság európai selejtezősorozatának nyitó mérkőzésére. A 2012 október 6-i 
Magyarország – Bulgária mérkőzéssel minden túlzás nélkül elmondhatjuk 
magunkról, hogy történelmet írunk és egy napra ránk figyel a rögbi világ. 

Mérhetetlen nagy örömmel tölt el, hogy a gyönyörű kecskeméti stadionban üdvözölhetjük 
az Európai- és Világszövetség, valamint a 2015-ös VB teljes vezérkarát, támogatóinkat és 
vendégeinket egyaránt, nem is beszélve arról a különleges „vendégről”, akit a helyszínre 
érkező Webb Ellis Kupa testesít majd meg. 

Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű élménnyel gazdagodhatnak mindazok, akik kilátogat-
nak a Kecskeméti Széktói Stadionba, hogy együtt szurkoljanak a magyar válogatottnak a 
2015-ös Rögbi Világbajnokság európai selejtezősorozatának nyitómérkőzésén.

Nagyszerű sporteseményt és jó szórakozást kívánok:

Túri Pál
Magyar Rögbi Szövetség elnöke
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Végeláthatatlan küldetés elõtt a 
 Magyar XV Rögbi Válogatott

Az erősorrendbeli csoportbeosztások 
alapján 1-2-3 divíziós csoportbeosztások 
alakultak, mivel így érhető el a nagy érdek-
lődés és az igazi versenyhelyzet kialakulá-
sa. Nem mellesleg a rögbi sport az adott 
nemzeteknél más-más státuszú játékoso-

kat takar, így az 1-es divízió csapataiban ja-
varészt professzionális sportolókkal veszik 
fel a küzdelmeket, míg a 2-es, 3-as divízió-
ban a rögbisek félprofi vagy teljesen ama-
tőr foglalkozású rögbi szerelmesek, akik 
hisznek a sikerben. Ezen a szinten sikernek 

A RÖGBI sportban a legáhítottabb cél a 
4 évente megrendezésre kerülő Világbaj-
nokságon való szereplés, melyre mind-
összesen 20 nemzetnek adódik lehe-
tősége a világ 96 rögbis országa közül. 
A rögbi kulturális különbségeihez és az 
egyes nemzetek hagyományaihoz mér-
ten az IRB Világranglista (1.-8.) alapján 
bizonyos válogatottak alanyi jogon in-
dulhatnak a következő világkupán, ami 
2015.-ben Angliába kerül megrendezés-

re. Ezekhez a kiemelt nemzetekhez ér-
hetnek oda az egyes földrészek kvalifi-
kációs sorozatait megnyerő csapatok, 
illetve az interkontinentális rájátszásból 
bejutók.

Lássuk a legszélesebb körű – 35 nem-
zet csapatai versengenek - Európai se-
lejtező sorozat alakulását, melybe a 
kiemelt 6 Nemzet csapatai nem is vetél-
kednek (Anglia, Franciaország, Írország, 
Wales, Skócia, Olaszország)

számít már az is, ha az egy Európai Nemze-
tek Kupája szezon alatt sikerül feljebb lépni 
a csoportból és más besorolású ellenfelek-
kel találkozhat a csapat a következő sze-
zonban.

A feljutás és kisesés 2 éves szezon 
után fordulhat elő, vagy egyenes ágon; a 
csoportelső feljut, a csoport utolsó kiesik, 
vagy rájátszást követően; a csoport máso-
dik felfelé, a csoport negyedik lefelé mérkő-
zik egymás ellen.

A Világkupára viszont 3 éves ciklust kö-
vetően érhet oda az az európai csapat aki 
megnyeri, vagy második helyen végez a ENC 
1A csoportban. Ugyanebben a csoportban 
harmadik helyen végző gárda rájátszásra 
kényszerül az alulról érkező továbbjutó csa-
pattal, aki egészen alulról is indulhat:

•  1. VB rájátszás mérkőzés:  
ENC 3 csoportgyőztes – ENC 2D cso-
portgyőztes

•  2. VB rájátszás mérkőzés:  
1. VB play off győztese – ENC 2C 
győztese

•  3. VB rájátszás mérkőzés:  
2. VB play off győztese – ENC 2B 
győztese

•  4. VB rájátszás mérkőzés:  
3. VB play off győztese – ENC 2A 
győztese

•  5. VB rájátszás mérkőzés:  
4. VB play off győztese – ENC 1B 
győztese

Ezzel még mindig nem biztos a kijutás a 
VB-re, mivel az ENC 1A 3. helyezettjének 
és az 5. VB play off mérkőzés győztesének 
oda-vissza vágós párharcot kell vívni az In-
terkontinentális csoportból kikerülő ellen-
fél ellen!

Elemezzük tehát a magyar csapat hely-
zetét:

4 mérkőzést vív a saját ENC 2C csoport-
ban Ciprus, Szlovénia, Ausztria, Bulgária el-

len, és élen végez a szezon végeztével
• Idegenben kell kivívni a továbbjutást az 

ENC 3 - ENC 2D meccs győztese ellen
• Hazai rájátszásban fogadhatjuk az ENC 

2B győztesét, a 2A nyertesét, 1B elsőjét, 
majd az 1A harmadik helyezettjét kiütve 
Dél-Amerika, Ázsia, vagy Afrikai selejtező-
ből kikerülő ellenfelekkel találkozhatunk.

Lássuk be a VB-re való kijutásra sok 
esélyünk nem nyílik a jelenlegi helyzetben, 
de a célunk teljesülése érdekében - a cso-
portban való 1-2. hely valamelyikének meg-
szerzése – elengedhetetlen az október 6.-i 
Bulgária elleni kecskeméti mérkőzést meg-
nyerni!

Erre viszont minden lehetőségünk meg-
van, hiszen hazai környezetben, várhatóan 
2 – 3 ezer néző előtt, jól felkészített csa-
pattal sikert érhetünk el, mindemellett a 
statisztika is mellettünk áll: 4 mérkőzés – 
3 győzelem, 1 vereség. Bár pont az utolsó 
mérkőzésünk a legfájóbb, hiszen Szófiában 
2012. június 23.-án 29-26-os vereséget 
szenvedtünk, bár az 50. percig 19 -3 állt 
az eredményjelzőn a javunkra, majd több 
rövidzárlat után a végsőkig kiélezett csatá-
ban buktunk el a bolgárok ellenében.

A magyar bajnokság és az utánpótlás 
színvonala magasabb, mint a vendégeinké, 
több korábbi párharc is bizonyítja ezt, RRC 
liga, U18 EB rangsor, míg az U20 generáci-
ónk egyenesen Európa felső rétegébe tar-
tozik (2010.-ben ezüst érmet szereztünk, 
2012.-ben IV. helyen végeztünk. A magyar 
játékosok képzettek, a csapataink szerve-
zettsége erős, és a menedzsment is képes 
a megfelelő feltételeket megteremteni a vá-
logatott számára, ezért minden okunk meg-
van, hogy reménykedjünk a sikerben!

Legyen október 6. a magyar rögbi olyan 
kiinduló pontja, amikor megmutathatjuk 
magunkat Európának, megmutatjuk ma-
gunkat a magyaroknak!
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Statisztika
Magyarország - Bulgária

Magyarország - Ausztria

Magyarország - Szlovénia

Összes meccs: 5 5.56%
Bolgár győzelem: 1 20.00%
Magyar győzelem: 4 80.00%
Döntetlen: 0 0.00%
Legtöbb szerzett bolgár pont: 29 29 - 26
Legtöbb szerzett magyar pont: 46 46 - 7
Legnagyobb arányú bolgár győzelem: 3 29 - 26
Legnagyobb arányú magyar győzelem: 39 42 - 3
Összes bolgár pont: 54
Összes magyar pont: 148
Bolgár pont/meccs: 10.80
Magyar pont/meccs: 29.60
Átlag pontkülönbség: 18.80

Összes meccs: 10 13.16%
Magyar győzelem: 4 40.00%
Szlovén győzelem: 6 60.00%
Döntetlen: 0 0.00%
Legtöbb szerzett magyar pont: 36 36 - 6
Legtöbb szerzett szlovén pont: 41 41 - 0
Legnagyobb arányú magyar győzelem: 30 36 - 6
Legnagyobb arányú szlovén győzelem: 41 41 - 0
Összes magyar pont: 160
Összes szlovén pont: 222
Magyar pont/meccs: 16.00
Szlovén pont/meccs: 22.20
Átlag pontkülönbség: -6.20

Összes meccs: 12 15.79%
Magyar győzelem: 7 58.33%
Osztrák győzelem: 5 41.67%
Döntetlen: 0 0.00%
Legtöbb szerzett magyar pont: 48 48 - 18
Legtöbb szerzett osztrák pont: 38 38 - 7
Legnagyobb arányú magyar győzelem: 30 48 - 18
Legnagyobb arányú osztrák győzelem: 31 38 - 7
Összes magyar pont: 220
Összes osztrák pont: 195
Magyar pont/meccs: 18.33
Osztrák pont/meccs: 16.25
Átlag pontkülönbség: 2.08

sport
s p o r t e s z k ö z ö k
gyártása,kereskedelme
0 6 - 3 0 - 2 3 9 - 8 5 - 7 4
adamikzoli@gmail.com



98

Magyar  Válogatott
Az 1990-es években ért be a magyar rögbi, 
hogy válogatott szinten tudja képviselni ha-
zánkat a nemzetek közti viadalokon. Addigra 
a 80-as években formálódó magyar klubcsa-
patok már kétosztályos bajnokságban ve-
télkedtek, és a bajnoki rendszerben is több 
mint 300 játékos érintve volt, így a váloga-
tottba is elegendő számú, jó kvalitású spor-
toló kerülhetett be. 

Kezdetben a szomszédos országok csa-
pataival kötöttünk le mérkőzéseket és mond-
hatni nem okoztunk csalódást magunknak, 
szoros győzelmek-vereségek sorakoztak. Az 
Európai Nemzetek Kupájában többször talál-
koztunk Ausztria, Bosznia, Moldávia csapa-
taival, és a belépő szinten mérkőztünk Lu-
xembourg, Monaco válogatottjaival. Ekkor a 
Zöld Sólymok, Elefántok adták a válogatott 
gerincét, míg edzői poszton az ukrán Szláva 
Kuzmenko, valamint a romániai Zvercsák Ist-
ván segítette a csapat felkészítését. Mivel 
hazánkban a rögbi gyerekcipőben járt ak-
kor tájt, ezért a közeli Romániából, Erdély-
ből több szakember is érkezett a klubokhoz, 
akik játkos-edzőként funkcionáltak. Mivel a 
magasabb rögbi kultúrájú edzők felé meg-
volt a bizalom, ezért a Magyar válogatottat 
is ők irányították. Közben a 90-es évek vé-
gén klubszinten is több bajnok csapat akadt, 
a Kecskemét, Battai Bulldogok felnőttek az 
Elefántok mellé, majd 1999-től az Esztergo-

mi Vitézek aranyszériája kezdődött, akik zsi-
nórban 10 évig tartották maguknál a Ma-
gyar Bajnoki serleget. A klubcsapat vezetője 
Neuzer András, játékos-edzői Sölössi Lász-
ló, Suiogan Károly vezérletével a válogatottat 
is szervezték, és vitték előre az IRB ranglis-
tán, legsikeresebb helyezésünk 58. hely. A 
magyar bajnokságban játszó sportolók mel-
lé meghívást nyertek olyan külföldiek, akik 
magyar felmenőkkel rendelkeznek és kül-
honban szerepelnek magasabb rangú baj-
nokságokban. A válogatott mellett többször 
tűntek fel tanácsadók: Új-Zéland, Dél-Afrika, 
Románia országaiból, de nehezen tudták in-
tegrálni magukat a magyar rögbibe. 2010.-
ben aztán nagy lehetőséget szalasztottunk 
el Bécsben, amikor az esélytelenebbnek vélt 
házigazdák 19-17 arányú győzelmével elütöt-
tek minket a 2B csoportba való feljutástól. 
A kudarc után némi szemlélet váltás történt 

Szláva Kozmenko, Georghe Vacaru, Suiogan 
Károly edzői hármas funkcionált Mézes Csa-
ba irányítása alatt, amikor az elvárás az volt, 
hogy a felnövekvő sikereket halmozó U20-es 
generációra (1990-92- es születésűek) épül-
jön a csapat és adjunk lehetőséget a magyar 
bajnokságban játszó játékosoknak, ezzel re-
mélt sikereket érhetünk el a csoportban. Ezt 
a szezont viszont nem várt vereségek jelle-
mezték, bár Norvégiát itthon megvertük (21-
05), de a dánok (21-20 idegenben, 13-21 itt-
hon), izraeliek (25-14 idegenben, 5-44 itthon 
és sajnos az osztrákok (22-16 itthon, 38-07 
idegenben) ellen is bántó rekord vereséggel 
zártunk, így idegenben Oslóban a csoportból 
való egyenes kiesésünk ellen kellett küzde-
nünk, melyet már ismét a korábbi vezetés 
irányításával teljesített a csapat.  A bulgáriai 
rájátszásos mérkőzésen ugyan fájóan elha-
salt a csapat 29-26 arányban, de a ENC 2C 

csoportban már 
biztos volt a he-
lyünk a FIRA dön-
tését követően. 

A mostani csa-
patban 8-9 fő 
kulcs játékos a 
nagyon fiatal ge-
nerációt képvise-
li (Teisenhoffer, 
Katona, Jung, 

Tóth M., Kovács-Goda, Bán, Jámbor, Bár-
dos, Prakter, Gelecsák) melléjük kell mozgó-
sítani azokat a rutinos, erővel bíró rögbiseket 
(Nagy, Heckel, Máthé, Koller, Réfi, Gyurcsik, 
Kendi, Nagyhegyesi, Bartus), és a magyar 
csapatra megtalálni azt a játékstílust ami-
vel eredményt lehet elérni. Mindenképpen 
szükség van a külföldi magyar igazolvány-
nyal rendelkező tapasztalt játékosokra, mint 
Garreth Lloyd (WLS), Andre Brand (RSA), 
Collet Gregoire (FRA), Dan Toth (ENG). A régi-
új edző Söllösi jól ismeri a mezőnyt, ha meg-
találja az összhangot a csapattal akkor si-
kert érhet el.

Az MRGSZ Elnöksége az elmúlt 6 hónap-
ban azon tevékenykedett, hogy olyan meg-
bízható európai szaktekintélyt sikerüljön fel-
kérni technikai tanácsadónak, akit minden 
klub elfogad és az integrációt sikerülhet vé-
gig vinnie. 

Mindemellett ez a személy tudjon olyan 
támogatottságot kapni a magyarországi rög-
bi partnerektől, hogy mind szakmailag, mind 
anyagilag a szövetség érdekeit szolgálja. A 
francia kapcsolatoknak hála képbe került 
Raphael Saint-Andre francia edző, akinek im-
pozáns életrajzában megtalálható a legma-
gasabb francia rögbi edzői végzettség, játé-
kos tapasztalat francia és angol legfelsőbb 
bajnokságban, és olyan kapcsolati tőke ami-
re talán tudunk építeni a jövőben.
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Bolgár  Válogatott
Bulgáriában a rögbi még napjainkban sem je-
lentős, de feltörekvő sportág.  A közelmúltban 
a nemzetközi Rögbi Bizottság világszinten a 
79. helyre sorolta.

1921-ben a Szófiai Sport Egyesület lekö-
zölt néhány rögbivel kapcsolatos hírt és be-
jelentett néhány közelgő mérkőzést. A bulgár 
közönségnek azonban fogalma sem volt, hogy 
miről szól ez a sport, egészen 1955-ig, amikor 
két romániai csapatot ( Rapid RC és Gritivsa 
RC) meghívtak, hogy játszanak pár mérkőzést 
a két legnagyobb Bolgár városban, Szófiában 
és Plovdívben.

A szellem nem maradhatott sokáig a nyi-
tott palackban, néhány lelkes ember a szófiai 
Sport Egyesülettől megalapította a legelső vi-
déki rögbi klubbot.

A 60-as évek közepén a Bolgár Nemze-
ti 15 egy barátságos mérkőzés keretében 

játszhatott Jugoszláv és Román csapatokkal.
Később 1969-ben a Bolgár Rögbi Szövet-

ség a FIRA tagja lett és ennek következmé-
nyeképp Európában is meg tudta mutatni ma-
gát. Mint a legtöbb kelet európai nemzetnél 
a bulgár rögbi is a főváros körül koncentráló-
dott, azonban a legsikeresebb klubok és isko-
lák az olyan kisebb városokban alakultak, mint 
Pernik, Berkovista és Gabrovo.

A 80-as évek 2. felében Bulgária megújí-
totta jelenlétét a FIRA-ban és a B mezőnybe 
került olyan országok csapataival együtt, mint 
a Hollandia, Spanyolország, Németország, 
Csehszlovákia és Jugoszlávia. 

A rögbi még mindig egy amatőr sportnak 
számít Bulgáriában, de a játékosok fittebbek, 
gyorsabbak és sokkal többet tudnak a játék-
ról, mint valaha.
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+1 Chicken food

Közel 130 évvel ezelőtt, 1883-ban, rendez-
ték Skóciában az első hetes rögbi tornát. 
Ebben a változatban hét-hét játékos küzd 
hét perces félidőkben, teljes méretű rög-
bipályán. A Rögbi 7-es kupák a dinamikus, 
mozgalmas játék és az önfeledt szórakozás 
jelképei lettek a rögbis közösségen belül.  
Az egyik legfontosabb torna a 1976-ban 
alapított Hong Kong Sevens, amely nem 
csak a 22 résztvevő csapat  játékereje mi-
att, hanem a tornát körülvevő fantasztikus 
hangulat miatt vált híressé.

A hét fős változat jelentősége megnöve-
kedett, amikor 2009. októberében a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság felvette a 2016. 
évi Olimpiai játékok programjába ezt a 
sportágat. Ez után a döntés után minden 
nemzet kiemelt figyelmet fordít a rögbi olim-
piai változatára.

Hazánkban már az Olimpiai döntés előtt 
jelentős hetes rögbi élet volt, hiszen a férfi 
felnőtt hetes tornák mellett  az egyetemis-
ták és a hölgyek is ebben a formában küz-
denek a bajnoki címért. 

A magyar női rögbi születésnapja 2000. 
szeptember 9-én volt. A Budapest Sevens 

torna előmérkőzésein először vett részt 
önálló leánycsapat. Három évvel később, 
2003. október 1-jén került sor az első válo-
gatott mérkőzésre Horvátországban. 

Hazánk meghatározó szerepet játszik a 
kontinens női rögbijében, többször rendez-
tünk Európa bajnokságot illetve ENTC-t, 
amely az Európa bajnokságra való felkészü-
lés legfontosabb állomása több nemzetnél, 
továbbá hazánk technikai igazgatója tagja 
a FIRA-AER női bizottságának.

A hazai bajnokságunkban 8 csapat  vesz 
részt:  Battai Bulldogok, Fehérvári Vadka-
nok, Fit World Rugby Club,  Blue Angels, Bp 
Exiles, Váci Elefántok, Esztergomi Vitézek – 
Gödöllői Ördögök, Kispesti Vagányok. A fel-
nőtt női bajnokság mellett az elmúlt évek 
diákolimpiáin indultak lány korosztályban is 
csapatok, így az idei évben az ő számukra 
is kiírásra kerül a magyar bajnokság.

Válogatott szinten évek óta komoly mun-
ka folyik, a csapatban és a vezetői gárdá-
ban is képviselteti magát a legtöbb klub. 
Az idei év legnagyobb eredménye, hogy női 
válogatottunk feljutott az Európa bajnokság 
A csoportjába.

Nõi Rögbi

Baromfira jó ár!

6000 Kecskemét,  
Ballószög tanya 387.
Tel: (76) 701-371, (30) 749-86-02
Fax: (76) 471-033
E-mail: chicken@microsystem.hu
Honlap: www.chickenfood.hu

Családi vállalkozásunk Kecskemét határában 10 éve foglalkozik baromfifeldolgozás-
sal. Fő profilunk a csirke, tyúk és kakas vágása illetve pulyka kacsa liba feldolgozá-
sa, majd azok friss, előhűtött áruként történő értékesítése egyben, illetve darabolva. 
Termékeinket igény szerint vákuumcsomagolt vagy csomagolt, fagyasztott áruként 
értékesítjük. Cégünk számára nem csak a mennyiség, hanem minőség a fontos. 
Kiváló termékeink mellett biztosítjuk vevőink, viszonteladóink, illetve partnereink 
számára, hogy termékeinket gondos kezek darabolják az Önök konyha asztalára!

Üzleteink Kecskeméten: Batthyány utca 28. Petőfi Sándor utca 6. Szabadság tér 3. (Luther-udvar) ; Ró-
zsavölgyi tér 20. (Vacsiköz) ; Március 15. utca 3-5. 
Kiskunfélegyházán a Deák Ferenc utca 2. szám alatt nyílt új üzletünk.
Rendeljen bizalommal és meglátja, nem fog csalódni!

Baromfira jó ár!

A lakossági Internet, TV és Telefon szolgáltató.

Kábel internet

Kábel televízió

Telefon

Ügyfélszolgálat:
6000 Kecskemét, Rákóczi út 22.
Telefon: 1276 vagy 06 76 999 600
Fax: 06 76 504 365

Térburkolat Kft.
6000 Kecskemét Madách utca  8.
Telefon: +36 76/506-001
Fax: +36 76/506-000
www.terburkolat.hu
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 a magyar öregfiú rögbi válogatás

A magyar rögbi középkorú lett. Nemcsak a 
sportág hazai története érte meg a 35-40 évet, 
hanem azok a játékosok is veterán korúak 
lettek, akik a 80-as években megalapozták a 
hazai sportág jövőjét.

A ma 40-es éveik derekán járó, kiöregedő fél-
ben lévő, de még aktívan sportoló játékosaink 
elhatározták, hogy megteremtik maguknak a le-
hetőséget az „élethosszig rögbi” jegyében arra, 
ha majd egyszer már nem férnek be a fiatalok 
közé, akkor se kelljen felhagyniuk kedvenc el-
foglaltságukkal. Körülnézve a nagyvilágban azt 
tapasztalták, hogy rengetegen játsszák a rögbi 
veterán változatát, nagyon sok öregfiú csapat 
jön-megy a világban és szinte minden országban 
és évszakban vannak veterán tornák. Az első 
ilyen alkalom a 2010-es Öreg Prágai Sonka (Old 
Prague Ham) torna volt, ahová összeállt egy csa-
pat és első ízben képviselte a magyar öregfiúk 
rögbit Prágában. Az első túrát hamarosan követ-
te a többi. Belekóstolva a nemzetközi öregfiúk 
rögbi életébe olyan csapatokkal sikerül mérkőzé-
seket vívni, amely nemzetek a rögbi világélvona-
lába tartoznak. Franciák, olaszok és ausztrálok 
is voltak az ellenfelek között. 2010-ben megala-

kult az európai öregfiúk szövetsége, az EVRA. A 
magyar fiúk nem tértek ki előle, hanem beléptek 
a szövetség tagjai közé. 

Az öregfiúk legnagyobb sikere, hogy a nem-
zetközi szövetség, az EVRA, 2013-ban Eszter-
gomban rendezi meg második európai fesztivál-
ját számos neves külföldi csapat részvételével. 

A mai veterán mérkőzésen, az imént felsorolt 
csapatokból kikerülő játékosok alkotják a ma-
gyar öregfiú válogatást, mely nem hagyományos 
értelemben vett nemzeti válogatott, hanem az 
elmúlt években összekovácsolódott válogatott 
társaság. Az ellenfél szintén egy vegyes csapat, 
melynek gerincét olasz játékosok adják, kiegé-
szülve szerb, horvát ás szlovén csapattársaik-
kal. Csapatuk neve EVRA-FVG Selection. 

A veterán szabályok némileg eltérnek a ha-
gyományos XV-ös rögbi szabályoktól. A tolongás 
mindig statikus, nincs tolás,a bedobásban nincs 
emelés, rúgni csak a 22-n belülről lehet, 20 mé-
ter futás után passzolni kell és az idősebb játé-
kosok jelző nadrágot viselnek. A piros vagy sárga 
nadrág jelentése – Ne fogj mélyen! Ha lila nad-
rágossal találkozol – Nagy megtiszteltetés, hogy 
elfut melletted.
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