U15
7.4.2019 16.kolo: OŠK Teplička - OŠK RUDŇANY 4:1 (2:1).
Gól: 11. Fabiny Matej.
13.4.2019 17.kolo: OŠK RUDŇANY - FK Noves Spišská Nová
Ves 0:5 (0:1).
18.4.2019 18.kolo: TJ Štart Hrabušice - OŠK RUDŇANY 4:0
(3:0).
U19
18.4.2019 10.kolo. OŠK Teplička - OŠK RUDŇANY 2:0 (1:0).
26.4.2019 11.kolo. OŠK RUDŇANY - OFK Matejovce nad
Hornádom 2:1 (0:0). Góly: 50. Tauber, 57. Košík.

B-mužstvo
7.4.2019 12.kolo: FK Noves Spišská Nová Ves B - OŠK
RUDŇANY B 4:3 (3:0). Góly: 76. (pk) Steiner P. , 82.Antal
M.ml., 85. Mikuš.
14.4.2019 13.kolo: OŠK RUDŇANY B - OKŠ Spišský Hrušov
2:0 (1:0). Góly: 12. Červeňák, 73. Stanislav E.
28.4.2019 15.kolo: OŠK Slovinky - OŠK RUDŇANY B 1:4
(0:1). Góly: 24. Stanislav P., 47. 89. Kuffa, 88. Pižem R.
ČK: 69.Steiner Matúš.
A-mužstvo
6.4.2019 20.kolo
OŠK RUDŇANY - MFK Sobrance 1:2 (1:1).
Gól: 17. Regec.
Tréner Mgr. Radoslav Sirko: Úvod zápasu, prvých desať minút,
mal súper lepší vstup do zápasu. Bol aktívnejší, dôraznejší,
snažil sa diktovať tempo a držať loptu. My sme však dobre
zareagovali, zlepšili sme pohyb, posunuli sme napádanie súpera
až pred jeho bránu. Postupne sme začali byť dôraznejší v

osobných súbojoch z čoho pramenila naša herná prevaha. Po
peknej akcii sa super ujal vedenia, my sme našťastie rýchlo
odpovedali nádherným gólom zo štandardnej situácie a začali
sme si vytvárať ďalšie príležitosti. Nevyšiel nám však vstup do
druhého polčasu, kedy sme inkasovali okamžite po našich
niekoľko nasledujúcich chybách a zle zvládnutej štandardnej
situácie. Od tohto momentu sa v podstate začalo naše dobíjanie
súperovej brány, ktorý sa už viac menej zameral na pozornú
defenzívnu činnosť. A však naše gólové príležitosti ostali
nepremenené. Pre nás je táto prehra krutým výsledkom. Zápas
mal však veľmi slušnú úroveň kvality, k čomu prispeli svojim
výkonom aj hostia.
13.4.2019 21.kolo
OŠK RUDŇANY - OŠK Pavlovce nad Uhom 0:6 (0:2).
Tréner Mgr. Radoslav Sirko: Veľmi ťažko hodnotiť zápas z
našej strany, nakoľko sme sa ho doslova len zúčastnili. Bez
pohybu, chcenia, nejakého náboja a o kvalite ani nehovoriac.
Súperovi stačil k pohodlnému víťazstvu v podstate len dôraz v
osobných súbojoch, pohyb jednoduchý priamočiary futbal a
obrovské taktické chyby nášho mužstva.
21.4.2019 22.kolo
FK Kechnec - OŠK RUDŇANY 3:1 (3:0).
Gól - 68. Bdžoch
ŽK - Jarabek
Tréner Mgr. Radoslav Sirko: Vzhľadom na kvalitu hracej
plochy ťažko hovoriť o nejakej kvalite hry a futbalovosti
celkovo z oboch strán. V podstate sa hral jednoduchý futbal,
často formou nakopávaných lôpt, kde rozhodoval dôraz a
presadenie sa v osobných súbojoch. Z nášho pohľadu môžem
zápas bohužiaľ hodnotiť ako totálne rozdielne dva polčasy.
Prvý, kde sme práve tieto osobne, bežecké a taktické súboje

úplne nezvládli a super zaslúžene vyhrával 3:0. A potom druhý ,
kde sme po zmene herného systému dostali v určitých pasážach
hry súpera pod tlak a pri troške šťastia a lepšej efektivite sme
mohli zápas ešte viac zdramatizovať. Jednoducho s takýmto
súperom sa nedá uspieť iba v jednom dobre zvládnutom
polčase.
27.4.2019 23.kolo
OŠK RUDŇANY - TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom 3:1
(1:0).
Góly: 18. Guballa, 61. Bdžoch, 77. Mikuš.
Tréner Mgr. Radoslav Sirko: Od začiatku zápasu sme chceli
hrať aktívne, súpera tlačiť pred vlastnú šestnástku a vytvárať
sústavy tlak, čo sa nám aj viac menej darilo. Super sa dostával
na našu polovicu ihriska iba sporadicky, my sme sa však znova
trápili v efektivite a polčas skončil výsledkom iba 1:0. V
druhom sme síce pridali ďalšie dva góly, ale v závere sme
zbytočne inkasovali a zbytočne si skomplikovali jednoduchý
zápas. Hlavne posledných 20-30 minút už zápas stratil kvalitu
hodnú štvrtej ligy a viac menej sa len dohrával.

ENDURO MOTO-CLUB
Prvý pretek Cassovie dopadol výborne. Slavko Sirko (trieda
dorast 50 ccm) v prvej jazde obsadil krásne 2.miesto. V druhej
jazde vyštartoval prvý. No smola sa mu nalepila na kolesá a
prišiel pád. Z priebežného 1.miesta sa prepadol až na posledné.
Avšak nevzdal to a do cieľa prišiel na piatom mieste. S malou
dušičkou čakal, čo bude a bolo z toho krásne 3. miesto. Z
preteku si priniesol dva poháre, keďže bol dekorovaný aj za
sezónu 2018, kde skončil tretí. Slavo Sirko ( trieda veterán)
jazdil na treťom mieste no vlastnou chybou sa tesne pred cieľom

nechal predbehnúť. No aj tak v jednej z najsilnejších tried
obsadil krásne 4. miesto. Blahoželáme a držíme palce na ďalší
pretek, ktorý bude 12.5.2019 na Zelenom dvore.

