V polovině srpna zahájily novou sezónu 2016/17 zápasy Okresního přeboru mužů
a postupně se rozjížděly další soutěže. Hned úvodní kolo OP mužů přineslo až 40 gólů.Co bylo
příčinou takového nášupu je otázkou,protože v dalších kolech gólů ubývalo. Vdalších kolech
lovili brankáři ze svých sítí míče v 32,29 a 23případech. Také v III.třídě po úvodním kole,kde
padlo 25 gólů, nastal pokles na 20 a 18 gólů. IV.třída ,hraná ve dvou skupinách, už má za sebou
tři kola. V A skupině padá méně gólů (41) než v B skupině (51). Sk. A zatím vypadá
vyrovnanější a možná i proto v ní padá méně gólů.
Novinkou IV.třídy je hokejové střídání,jen v posledních 10 minutách může tým provést pouze
dvě. Skupiny A+B mají po osmi týmech,kteří odehrají základní část každý s každým domavenku. Po základní části by se měly utkat první dva týmy z každé skupiny spolu v nové
čtyřčlenné o 1.-4.místo ,na třetích a čtvrtých místech vytvoří skupinu o 5.-8.místo atd. Přesný
model bude upřesněn na jaře.
Soutěž „Bomber“ bude jen v OP mužů.Jak známo proběhly v Pravidlech fotbalu desítky změn.
Od těch drobných po důležité. Proto se dá čekat,že sudí se při svých rozhodováních budou
setkávat s nepochopením od účastníků zápasu,které bude vyplývat z jejich menší znalostí
Pravidel fotbalu.
V odehraných zápasech byl ,kromě jiných,zajímavý zápas OP mužů Pustějov-Tísek 4:3,kdy
Přetahovanou o body ukončili domácí gólem dvě minuty před koncem.
Další kuriozitou byl zápas IV.třídy sk.A Mořkov B- N.Horka 6:0.Na zápas nebyl delegován
rozhodčí a tak se řešilo,kdo bude pískat. Vše zachránil kolem jedoucí cyklista z kterého se
vyklubal předseda OFS NJ,jenž se ujal řízení zápasu,který s přehledem zvládl.
Střelci tří a více gólů.
V OP mužů skončily dva zápasy s dvojciferným skóre.Pustějov-Štramberk
10:0,kde se 4x trefil Tomášek Filip a Trojanovice I – Studénka 13:1,kde 4x
se trefil Kapsa Martin a po 3 gólech přispěli Chuchmal Radek a Tobola
Jakub. V zápase Rybí-Vražné 2:3 zajistil třemi góly tři body pro hosty
Večeřa Lukáš. V zápase Stachovice – Pustějov 1:4 znamenaly 3 trefy
Lazaradise Daniela všechny body pro hosty.
Zatím co v III.třídě se ostrostřelec nenašel,pak v IV.třídě v zápase Straník
– Tichá B 3:0 nejlepší domácí střelec Sváček Radim dal všechny góly. 4x rozvlnil síť soupeře
v zápase Děrné – Heřmanice 4:1 Argaláš Miroslav.
V OP dorostu v zápase Příbor-Veřovice 6:2 se 3 góly o výhru postaral Havrlant Martin a 3 góly
dal Kladiva Vojtěch v zápase Vlčovice-Mniší – Troj.-Bystré 6:0.
OP žáků měl taky své třígólové střelce . Mořkov-Studénka 0:6 a 3x Žiga Marian,
Odry-Pustějov 5:3 a za domácí 3x Žaba Daniel a zápas Fulnek – Troj.-Bystré 15:0,kde 4x trefil
Návrat Jakub a 3x Cibulec Marian.
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Červení hříšníci.
Zahajovací kolo nové sezóny se obešlo bez červené karty,postupně však začaly
přibývat.
Prvním vyloučeným se stal v zápase OP mužů Kunín – Lichnov(3:2) hostující hráč
Kordoš Adam ,který po dvou ŽK musel po hodině hry z placu ven.V dalším kole už
přituhlo v zápase Rybí – Vražné(2:3),kde se rozhodčímu v ruce zjevila karta červená hned 2x.
Hostující Jachník Jaroslav nasbíral dvě žluté a ty se změnily v barvu červenou. Přímo ČK dostal
domácí Bár Tomáš,který proti soupeři předvedl zákrok podle přísloví „zač je toho loket“.
Poslední vyloučený byl minulý víkend v zápase Suchdol n/O – Rybí (2:1 PK) domácí Richtárik
Radovan,jenž během hodiny hryobdržel dvě ŽK a tak musel býti odejít z hřiště.
Ve III.třídě nezůstali pozadu a v prvním svém zápase nové sezóny Bravantice – Zbyslavice (4:2)
byly k vidění hned dvě ČK. Domácí Mráz David a hostující Kozelský Jiří se začali kopat jako
koně,tak je sudí raději předčasně poslal do padoku uklidnit.Další dvě kola přinesly jedinou ČK.
V zápase Žilina-Sedlnice (2:1 PK) hráč hostů Kalinec Tomáš psychicky neunesl odpískaný faul
na něj a prudce vrazil do soupeře v přerušené hře a tak následovala ČK.
Ve IV.třídě sk.A si v zápase Straník-Bludovice (2:1) zahrál hráč hostů Bouda Jan jen dvacet
minut,když v přerušené hře kopl soupeře. V zápase Mořkov B-Straník (5:2) se po dvou ŽK
poroučel do kabin domácí Boroš Kamil,aby ho brzy následoval hráč hostů Hruška Luděk,který
vůči sudímu použil urážlivý výrok.
Ve sk.B se úvodní kolo obešlo bez červené karty,ale v dalším už v zápase
Olbramice -Heřmanice (2:1 PK) byla k vidění ČK,jelikož se hostující hráč Vardžák Jiří dopustil
proti rozhodčímu vulgarit. V dalším kole opět v Olbramicích,které hostily Kujavy (3:2 PK) bylo
deset minut před koncem k vidění něco,co bývá jevem např. v Jižní Americe.Po faulu na
hostujícího hráče,který byl po zásluze oceněn kartou žlutou,ten nezkousl tento přestupek a
soupeře úderem ruky napadl. Následovala hromadná rvačka, která naštěstí zůstala bez následků,
ale ne karetních. A tak se začalo červenat.Předčasně do sprch za domácí šli Dobeš Ivo,Vaněk Jan
a Šorf Daniel, za hosty Návrat Libor,Kıtt Tomáš a Gebauer Jan. Pro zbytek zápasu si tak mohli
týmy vyzkoušet zahrát osmičkový fotbal.
V OP dorostu se v zápase Vlčovice-Mniší – Troj.-Bystré (6:0) stali obdarovanými ČK domácí
hráči Varga Denis za 2 ŽK a Gorall Martin za napadeni soupeře.

