Víkend 16. a 17.4. 2016 přinesl nejen pěkné počasí,ale i dostatek gólů, střelců tří a více
gólů,ale také několik červených karet.
Červení hříšníci.
V zápase OP mužů Bartošovice – Fulnek bylo rušno už v 1.poločase,když
rozhodčí poslal brzy do sprch dva domácí hráče.
Ve III.třídě v zápase Hostašovice – Lubina se hráč hostů rozhodl vyzkoušet
pevnost zad brankáře domácího týmu,když se mu po nich prošel. Rozhodčí si
k němu došel a s červenou kartou v ruce mu ukázal cestu směrem k šatnám.
V Mankovicích v zápase IV.třídy sk.B vystřihl hráči hostujících Olbramic domácí borec
před obličejem ukázkové karate nůžky, za což dostal žlutou kartu.Protože to byla už jeho
druhá v zápase, viděl též červenou a poroučel se do kabiny svého týmu.
I v OP dorostu se červenalo v zápase Vlčovice-Mniší – Trojanovice-Bystré. Jeden
z domácích hráčů se nevěnoval míči,ale soupeři a tak předčasně putoval směr šatna.
Střelci tří a více gólů.
V zápasech se představilo i vícególových střelců.
V zápase III.třídy Petřvald B – Skotnice B se představil třemi góly
v síti soupeře hráč domácích jménem Avetisyan Nšan.
V stejné třídě zápasu Bravantice – Trojanovice-Bystré se
hattrickem zaskvěl hostující Jiříček Jakub.
V OP dorostu zápasu Suchdol n/O – Veřovice domácí
Marčišovský Zybněk si připsal taky hattrick. Zde je třeba
upozornit,že jeho jméno v této podobě je uvedeno v systému FAČR.
A je třeba připomenout i žáky,kteří se zapsali do statistik.
V zápas OP žáků Hostašovice – Trojanovice-Bystré si nejvíc zářezů na pažbu vyryl s pěti
góly domácí Rydl Vojtěch.
V Odrách v souboji s Kateřinicemi se v domácím týmu ukázali s čtyřmi góly Žába Daniel a
třemi góly Zavadil Ondřej.
Třemi góly přispěl mořkovský Kudělka Jan v zápase v Příboře,v Pustějově domácí Tomšů
Tomáš do sítě Studénky a v zápase Bartošovice – Fulnek domácí Černoch Patrik.
Ať vám to pálí i nadále.

