Víkend 17.-18.6.2017 ukončil sezónu 2016 /17 .
OP mužů znal svého vítěze i sestupující před posledním kolem sezóny. Už zbývalo vyřešit
jen umístění ostatních týmů.
V zápase V.Albrechtice – Tísek 0:3 (0:2) domácím chybělo od každého kousek a tak si hosté
se soupeřem poradili a odvezli tři body.
V zápase Studénka – Trojanovice I 2:4 (1:2) otevřeli gólový účet jako první domácí. Gól si
však si dali do vlastní sítě. Tím umožnili hostům být po celý zápas o krok vpředu.
Trojanovice si výhrou zajistily druhé místo celkové tabulky.
Zápas Bordovice - Stachovice 5:0 (3:0) od začátku ukázal, že „Bordó“ chce závěrečnou
oslavit výhrou. To se nakonec podařilo i s nulou na kontě obdržených gólů.
Zápas Rybí – Štramberk 1:2 P (1:0) ukázal,proč oba týmy se pohybovaly v sestupových vodách.
Domácí šli těsně před pauzou do vedení z penalty. V druhé půli se stále nikdo nemohl trefit
a už to vypadalo,že hosté opět ostrouhají. Nakonec se na ně štěstí usmálo.V posledních chvílích
zápasu skóre vyrovnali a v penaltovém rozstřelu si zajistili bod navíc.
Zápas Vražné – Skotnice 1:4 (0:4) byl labutí písní domácích. Hosté odcházeli spokojeně
do poločasové přestávky s čtyřgólovým náskokem. Hned po zahájení druhé půle Vražné
vsítilo gól,ale to bylo vše. Hosté si výsledek pohlídali a výhrou zajistili šesté místo v tabulce.
V zápase Lichnov – Kunín 5:3 (4:0) byli hosté jak v Jiříkově vidění. Na co domácí šáhli,to se
jim zdařilo. Po hodině hry začali lichnovští uvadat a Kunín náskok soupeře počal snižovat.
Nakonec Lichnov výhru vydoloval i díky zmařeným šancím hostů.
III.třída mužů v posledním kole potřebovala vyřešit druhého postupujícího i sestupujícího.
V prvním případě byly v souboji na dálku týmy Bystrého a Bravantic. V sestupu byly namočeny
celky Bílova, Zbyslavic a Lubiny. Černý Petr nakonec zůstal v rukou Lubiny.
Zápas Bartošovice – Petřvald B 2:1 (0:0) tabulkově nic neřešil a diváci se těšili na góly a výhru
svého favorita. Do půle se nic neurodilo, po přestávce hosté v 55.minutě skórovali.
Bartošovice se střelecky trápily a až v 86. a 89. minutě překonali obranu hostů.
Zápas Příbor – Sedlnice 3:2 (1:2) taky řešil jen celkové umístění v tabulce. Hosté dokonale
zaskočili hostitele. Už po deseti minutách to bylo 0:2. Příbor stihl do půle jednou skórovat, ale
obrat přišel po přestávce. Dalšími dvěma góly si domácí zajistili tři body.
Bystré – Hodslavice 3:5 (2:1). Zápas,kde domácí potřebovali uhájit postupové místo a hosté
přijeli potvrdit svou vynikající sezónu. Utkání začalo pro Bystré skvěle,když už ve 12.minutě
šlo do vedení. Jenže za další dvě minuty bylo srovnáno. V závěru první půle (36.min.) byl
nejdřív vyloučen domácí hráč,aby vzápětí Bystré opět vedlo gólem z 38.minuty.
Po přestávce bitva pokračovala,ale domácím pomalu začal docházet dech. Hodslavice
v posledních dvaceti minutách nasázeli soupeři čtyři kousky a výhrou potvrdili postup. Bystré
gólem v 89.minutě jen upravilo celkový výsledek. Přes prohru nakonec obsadilo druhou postupovou příčku.

V zápase Zbyslavice – Bravantice 3:2 P (2:0) šlo o hodně. Domácí namočeni v sestupu otevřeli
zápas gólem už v 5.minutě a po půl hodině přidali další. Po přestávce se gólem nemohlo nic ujat
a čas plynul. Góly v 75. a 90.minutě se hostům podařilo vyrovnat,ale v rozstřelu byli lepší
hráči Zbyslavic a udrželi soutěž pro další sezónu.
Zápas Žilina – Lubina 3:1(2:0) se nehrál v obvyklém nedělním dopoledním čase,ale už v sobotu
odpoledne. To domácím nevadilo a po půli byli ve vedení 2:0. Hostům v tomto zápase šlo o
udržení se v III.třídě. Dvě minuty po zahájení druhé půle se Lubině podařilo snížit na rozdíl
jednoho gólu. Až do konce byl výsledek na vážkách,gól domácích v posledních vteřinách zápasu
poslal Lubinu o soutěž níž.
V zápase Hostašovice – Bílov 0:1 (0:1) se utkali domácí jako jistý sestupující a hosté jako velký
kandidát na sestup. Od začátku byli hosté aktivnější, na skóre se to neprojevilo. V 35.minutě
hosté kopali roh, který způsobil zmatek v domácí obraně a nakonec skončil v jejich síti. Poté
přišla nepříjemnost pro hosty,když v 41.minutě přišli o jednoho muže. Jeho urážlivé výroky
proti soupeři byly příčinou jeho vyloučení. V druhé půli Bílov začal hrát na udržení vedení,
protože jen zisk tří bodů zaručoval jistotu záchrany. Hostašovice vycítily příležitost, dostávaly
hosty pod tlak, smyčka se utahovala. Gól už do závěrečného hvizdu nepadl a Bílov si hlasitě
vydechl. V utkání se ukázala neschopnost obou týmů,která je provází celou sezónu, zakončit
gólově i velké příležitosti.
Ve IV.třídě se ve skupině o 1.-4.místo už postupující Olbramice přivítaly tým z Děrného.
Hosté se ujali vedení už v 7.minutě,domácí stačili dvěma góly otočit skóre ve svůj prospěch.
Druhá půle už nic významného nepřinesla a Olbramice mohly postup oslavit vítězstvím 2:1.
Zápas Mořkov B – Ženklava 3:7 (1:4) byl pro hosty asi tím nejdůležitějším v sezóně.
Béčko Mořkova ve skupině získalo zatím jen bod,ale podceňovat by se ho nevyplatilo. Po počáteční oťukávané vsítili hosté v 20.minutě první gól zápasu. Domácí vzápětí kontrovali, ale pak
už zápas byl pod taktovkou hostů. Gól za gólem padal do sítě mořkovské béčka,které jen dvěma
góly vylepšilo pro něj nepříznivý stav. Vytoužený sen hostů se po závěrečném hvizdu stal skutečností.
Olbramice i Ženklava budou kvalitou patřit v III.třídě k těm lepším souborům.Ale to je zatím
budoucnost.
Skupina o 5.-8.místo měla jasného favorita v celku Bludovic,které by jistě patřily svým výkonem
do skupiny 1.-4. V každém utkání dávali soupeřům čtyři a více gólů.
V zápase Nová Horka – Bludovice 1:6 (0:2) neměli hosté mnoho práce se soupeřem a gólově
se prosadili až v druhém poločase.
Zápas rivalů ze základní části sk.B Mankovice – Kujavy 6:2 (3:0) byl gólovou úrodou ve
prospěch domácích.
Ve skupině o 9.-12.místo byly favority béčka Skotnice a Tiché. Na závěr skupiny hostilo
béčko Skotnice béčko Tiché 2:3 P (1:1). Domácí chtěli oplatit soupeři prohru z prvního
vzájemného zápasu. Na konci zápasu však byla opět lepší Tichá,která vyhrála po penaltách.
Druhý zápas skupiny Lubojaty – Bravinné 3:2 (2:1) se nesl v přátelském duchu a i podruhé
v nadstavbě porazily Lubojaty svého soupeře.
Skupina o 13.-15.místo měla na pořadu jediný zápas.

Zápas Bernartice – Straník 2:1P (0:0) skončil stejným výsledkem jako v prvním vzájemném
střetnutí, v němž byly lepším týmem Bernartice.
Hosté byli bez soutěžního zápasu skoro měsíc a tak se očekávalo s jakým herním projevem
se představí. Po bezgólovém prvním poločase, se po návratu z kabin ujali už po dvou minutách
hry hosté. Domácím se v 70.minutě podařilo vyrovnat a protože do závěrečného hvizdu se
už nikdo netrefil do sítě,kopali se pokutové kopy. V nich měli navrch domácí.

Střelci tří a více gólů.
V III.třídě mužů v zápase Bystré – Hodslavice (3:8) byl autorem tří gólů v síti domácího
týmu Minář Václav z týmu hostů.
V IV.třídě skupiny o 1.-4.místo v zápase Mořkov B – Ženklava (3:7) se čtyřmi góly
na výhře svého týmu podílel ženklavský Mihalík Pavel.
Ve skupině o 5.-8.místo zápasu Mankovice – Kujavy (6:2) dal čtyři góly domácí
Hrabovský Karel.
V zápase Nová Horka – Bludovice (1:6) si tři zářezy připsal hráč hostů Tobola Jakub.
V OP dorostu zápasu Bystré -Hostašovice (1:6) dal čtyři góly Konečný Adam z týmu hostů.
Červení hříšníci.
V posledních zápasech sezóny se červenalo jen ve III.třídě mužů.
Zápas Bystré – Hodslavice měl svého hříšníka v kapitánovi domácího týmu.
V přerušené hře Maloň Vladimír kopl hráče soupeře do nohy a za tento čin obdržel
kartu červenou.
V zápase Hostašovice – Bílov pár minut před poločasem dal průchod emocí
urážlivými slovy vůči soupeři hostující Poláček David. Obdržel kartu červenou a
odkráčel do šaten si probrat zásady slušného chování.
(Zdroj IS)

