Góly: 22. Depetris, 66. L. Peltier - 18. Kostelný Žlté karty: 75. Baéz - 63. Lásik
AS Trenčín: Volešák - Godál, Kleščík, Ševela, Holúbek - Baéz - L. Peltier (84. V. Horváth),
Salinas (58. Mazan), Štefánik, Hlohovský - Depetris (77. Štyvar)
MFK Ružomberok: Zich - P. Maslo, Kostelný, Greššák, J. Chovanec - J. Vavrík (84. M. Poliaček) - Skalák, Serečin (67. Hoferica), Lásik, Ďubek (63. Markovič) - Masaryk
Rozhodovali: Sedlák - Mókoš, Jenčura
Diváci: 2471
Aleš Křeček (tréner Ružomberka): "Chceli sme hrať aktívne a nie len vyčkávať, ako to mužstvá
zvyčajne na súperovom ihrisku robia. Zároveň sme nechceli nechať domácich hrať kombinačne,
pretože vieme, že je Trenčín v tejto činnosti silný. V prvom polčase síce mali domáci prevahu, ale my
sme mali väčšie šance, z ktorých sa nám podarilo streliť vedúci gól. Trenčín však dokázal rýchlo
odpovedať a vyrovnal. V druhom polčase sme začali hrať viac chaoticky a prejavil sa nedostatok
skúseností niektorých hráčov, čoho výsledkom bol druhý gól v našej sieti. V závere sme už museli
hrať na riziko, ale vyrovnať sa nám už nepodarilo. Súper vyhral zaslúžene, pretože my sa stále na gól
nadrieme, hoci šancí máme dosť."

FC Petržalka 1898- MFK Ružomberok B 0:1 (0:0)

23. kolo

Prvú vážnejšiu šancu zápasu si vypracovali hosťujúci hráči, keď po rohu nebezpečne
hlavičkoval Bezák. V 20. minúte preveril Smieškove schopnosti Královič, hosťujúci brankár
vyrazil loptu dopredu, ale domáci Jurkovič ju neposlal do siete. O 14. minút neskôr mohol
strhnúť vedenie na stranu Petržalky Kamenca, ale pri svojom samostatnom úniku neprekonal
Smiešku. V druhom polčase boli aktívnejší hosťujúci hráči, ktorí sa napokon dočkali vedúceho
gólu, keď Janso prekonal Jenča strelou z hranice šestnástky. Do konca zápasu sa už nič
nezmenilo a Ružomberská rezerva si z Petržalky odviezla 3 body.
G ó l : 6 8 . J a n s o
FC Petržalka 1898: Jenčo - Stranianek, Jurkovič (72. Juhos), Brányik (69. Malecký), Královič,
Drobňák, Hečko, Kamenca, Štefún, Varga (87. Kozák), Kratochvíľ
MFK Ružomberok B: Smieška - Gejdoš, Janso, Práznovský, Lupták, Bielák, Kotora (46.
Ondrík), Almaský (88. Ondrek), Bezák, Gerec, Pekár (46. Bartoš)
Rozhodovali: Straka - Špivák, Ličko
Diváci: 250

MFK Ružomberok - FK Senica 0:1 (0:0)

19. kolo

V 7. minúte zápasu si vypracoval
šancu masaryk, ale Bolek si s jeho
strelou poradil. Následne sa hralo bez
šancí až do 20. minúty, keď Ďuricovu
strelu z dilaľky vyrážal Zich a krátko po
tom bol náš brankár úspešný aj proti
strele Diarrassoubu. ten istý hráč sa
dostal aj do ďaklšej šance, keď mu
Nosek zabránil vystreliť. Od 33. minúty
mali naši hráči početnú výhodu, keď
bol po druhej žltej karte vylúčený
Štepanovský.
Prvú šancu druhého polčasu si
vypra- covali naši hráči. keď Lásikovu
strelu spoza šestnástky vyrážal Bolek
pod brvno. Domáci celok bol aj naďalej
aktívny, ale nedarilo sa mu nájsť cestu
cez pozornú defenzívu Senice. Na
ďalšiu šancu čakali do 72. minúty, keď
sa ocitol sám pred Bolekom Pekár,
ale hosťujúci kapitán mu svojim
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pohotovým zákrokom nedovolil tešiť
sa z gólu. Už o päť minút prišiel rozhodujúci okamih zápasu, ke´d Blackburn po pravej
strane unikol domácim a následne nahral Wijlaarsovi, ktorý dorážal loptu do odkrytej časti
brány. Následne sa Ružomberčania snažili o vyrovnanie, ale ich snaha nepriniesla
výraznejšie šance.
Góly: 77. Wijlaars Žlté karty: 42. Skalák - 15. Diarrassouba, 18. a 33. Štepanovský, 79. Diviš
ČK: 33. Štepanovský (po druhej žltej).
MFK Ružomberok: Zich - Maslo (82. Poliaček), Nosek, Greššák, Chovanec - Lásik - Skalák,
Hoferica (56. Serečin), Ďubek - Masaryk, Markovič (64. Pekár)
FK Senica: P. Bolek - Štepanovský, P. Pavlík, Gorosito, Pedro Leal - Križko - Jaroslav Diviš,
Wi jlaars, M. Ďurica (74. Kalabiška) - T. Kóňa - Diarrassouba (46. R. Blackburn, 90.+ Hošek)
Rozhodovali: Leško - Brendza, Jenčura Diváci: 1520
Aleš Křeček: "Chceli sme potvrdiť víťazstvo zo Zlatých Moraviec a bodovo sa priblížiť k nášmu
dnešnému súperovi. V prvom polčase sme si nevypracovali vážnejšiu šancu. Pri početnom
oslabení sa súper zameral na pozornú obranu a brejky, jeden mu napokon aj vyšiel. Z výsledku
sme veľmi smutní".

AS Trenčín - MFK Ružomberok 2:1(1:1)

24. kolo

Našim futbalistom vyšiel úvod zápasu, keď v 18. minúte po priamom kope loptu hlavou
usmernil do brány Kostelný. Z vedenia sa však netešili dlho. Prišla 22. minúta a po presnom
centri Hlohovského hlavou vyrovnal Depetris. Za nerozhodného stavu najviac hrozil Masaryk,
ktorý si vypracoval dve šance, pričom oba razy napálil loptu do brankára. Na druhej strane sa
vyznamenal Zich , keď vyrazil priamy kop Hlohovského.
Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie Trenčania. Domáca aktivita slávila úspech v 66. minúte,
keď sa presadil Peltier. Potom sa Ružomberčania snažili o vyrovnanie. V 70. minúte Lásik
tesne minul vzdialenejšiu žrď a o šesť minút neskôr sa nepresadil ani Markovič, ktorého strelu,
takmer z jedenástkového bodu, vyrazil Volešák. Naši hráči sa snažili o vyrovnanie aj naďalej,
ale ich tlak už nepriniesol výraznejšie šance. Domáci hráči pritom stále hrozili z protiútokov.
Napriek tomu, že naše mužstvo podalo v Trenčíne bojovný výkon, nenesie si z umelého
trávnika pod hradom Matúša Čáka ani jeden bod.
.

