Do nové sezóny s některými změnami.
Po delší odmlce zavítaly do okresních vod Kateřinice,které se neudržely v I.B třídě a nahradily
do krajské I.B třídy postupující Pustějov. Elitní okresní přebor také opouští,ale směr III.třída
Štramberk a Vražné. Jejich místo zaujmou Hodslavice a Bystré postupující ze III.třídy.
III.třída byla rozšířena na 14 týmů. Tím se naskytla šance pro další týmy IV.třídy. Kromě
postupující Ženklavy a Olbramic nepohrdly nabídkou Bludovice a Mořkov B. Naopak o soutěž
níž zamířily Lubina a Hostašovice.
Změna nastala v struktuře IV.třídy, když dvě její skupiny byly sloučeny do jedné o 12 týmech.
Z mapy okresního fotbalu zmizela Tichá B,která bude hrát okresní soutěž na Frýdecko-Místecku.
Rovněž neuvidíme Skotnici B-Mošnov a Kunín B,které se nepřihlásily. Děrné bude hrát pod
křídly fulneckého fotbalu jako Fulnek B a na svém hřišti. Nově se představí béčko Jistebníku.
Dorostenecká soutěž bude mít 9 účastníků.Starý Jičín postoupil do krajské soutěže,novými týmy
jsou Děrné a Vražné.
Žákovský přebor bude mít 8 týmů. Do kraje postupující Fulnek nahradí žáci Ženklavy.
Rozpis soutěže např. stanovil u IV.třídy mužů, dorostu a žáků a přípravek povolené
opakované střídání s tím,že v posledních 10 minutách lze vystřídat pouze 2 hráče.
K mistrovskému utkání lze nominovat 11 hráčů základní sestavy a 7 náhradníků. V utkáních
IV.třídy se do Zápisu uvádí jen 5 náhradníků z důvodu opakovaného střídání.
Hráči mohou mít čísla max. do čísla 99. V Zápise musí být uvedena vzestupně, brankář vždy
jako první.
Opět není povolena remíza jako konečný výsledek. Budou následovat kopy na branku
v počtu 5 pro každý tým zápasu. Platí jen v soutěžích mužů a dorostu. V utkáních mužů
je hostující oddíl povinen respektovat barvu dresů soupeře na jeho hřišti.
Změna nastala v poplatcích za počet udělených ŽK. Po udělení 4,8,12, atd. bude udělena
pokuta za každé jednotlivé družstvo. Při udělení druhé ŽK a ČK se tato druhá ŽK do celkového
počtu nepočítá.
Po ochutnávce Poháru začaly naostro soutěže mužů OP a III.třídy.
V OP v zápase Bordovice – Kunín se domácí protrápili k prohře 1:6,když mezi 29´- 43´ lovili
míč 4x ze své sítě.
Naopak fotbalově rušno bylo v zápase Hodslavice – Rybí. Domácí jako nováček chtěli proti
vloni zachraňujícím se hostům uspět. Zápas plný šancí dospěl do remízy 2:2, když domácí
nastávající prohru zvrátili gólem v 85´. Na pentle byli hodslavští lepší a brali premiérové dva
body.
Zápas Trojanovice I – Studénka potvrdil, že i letos budou domácí hrát špici přeboru.
První půle tomu nenapovídala, hosté dokonce neproměnili penaltu a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Druhá půle byla ve znamení gólové smršti domácích, kteří mezi 48´ a 60´
uzemnili hosty čtyřmi góly. Hosté gólem v 72´upravili na konečných 4:1.
V zápase V.Albrechtice – Suchdol n/O se hostům podařilo oplatit jarní potupnou porážku 4:1.
Mezi 57´a 76´ třemi góly si zajistili tři body.

Zápas Tísek – Skotnice se pro špatný stav hrací plochy odehrál ve Velkých Albrechticích.
Konečný výsledek byl pro domácí stejný jako jejich hřiště. ˝Skotové˝ nedali domácím šanci
a přesvědčivě vyhráli 0:4.
Zápas Kateřinice – Bystré byl střetem krajskými boji protřelými domácími a nováčkem OP.
Ač se hosté snažili,tak bez centrálního mozku týmu, kapitána V.Maloně, nebyli schopni vytvořit
hodnotu navíc,což jsou góly a body. Domácí vstřelili v každé půli gól a připsali si první okresní
body.
Zápas Lichnov – Stachovice přinesl festival zahozených gólových šancí ze strany domácích.
Vyrovnaný mač rozhodli lichnovští až v závěru,když za stavu 1:1 v posledních minutách dalšími
dvěma góly rozhodli.
III.třída rozšířená o dvě místa by podle prognóz měla přinést více vyrovnaných soubojů
a fotbalovou kvalitou v nich.
Zápas Vražné – Sedlnice byl ve znamení dvou rozličných poločasů. První půle skončila 1:1,
ale v druhé dominovali hosté. Výhrou 3:6 se hosté navnadili do nové sezóny,kde by měli patřit
k těm lepším týmům.
V zápase Bravantice – Bílov nebyl k vidění ani jeden gól.Na penalty nakonec zvítězil nováček
nad remízovým králem uplynulého ročníku,hosty z Bílova.
V zápase Příbor – Bartošovice zvítězili domácí 3:1,když všechny góly dali už v první půli.
Hosté snížili gólem až v 87´. Příbor měl v minulém ročníku nejhorší obranu, tak snad blýskání
na lepší časy.
Ženklava – Mořkov B , zápas nováčků,kde nakonec tím šťastnějším byli domácí. Na jaře si
v posledním zápase sezóny na hřišti Mořkova B zajistila Ženklava jasnou výhrou postup.
Tentokrát se čekal tužší střet. Po výhře 2:1,kdy góly padly v první půli,nakročili domácí
k světlejším zítřkům.
V zápase Štramberk – Petřvald B se utkalo domácí mládí se zkušenými fotbalisty.Vše gólově
podstatné se událo v první půli,která skončila 1:4. Domácí doplatili na nezkušenost, ale hlavně
v druhé půli zatlačili soupeře na jeho polovinu. Se Štramberkem, i přes sestup, je třeba počítat.
V derby Žilina – Bludovice bylo k vidění vše, co fotbal přináší. Žilina po špatném jaru, chtěla
začít lépe, ale ambiciózní hosté po výhře 2:4 jim nedali šanci.
Napětí pod kopcem, napětí na kopci. V derby Zbyslavice – Olbramice o soutěžní body bylo cítit
všude. I tady se gólově podstatné událo v prvním poločase. Skončil 2:2, stejné skóre svítilo
i po normální hrací době. Následovaly penalty, kterých se už nemohli účastnit hříšníci,po jedom
z každého týmu. Vítězem se stali domácí. A napětí nakonec opadlo.

Střelci tří a více gólů.
V OP mužů v zápase Bordovice – Kunín (1:6) ke zkáze ˝Bordótýmu˝ přispěl hattrickem Šimek
Jiří z týmu hostů.

Červení hříšníci.
V prvních zápasech sezóny se červenalo jen ve III.třídě mužů.
V zápase Žilina – Bludovice (2:4) po dvou žlutých za podražení se poroučel
v 79´ do kabiny hostující Hromádka Michal.
V zápase Zbyslavice – Olbramice (3:2 P) jeden udeřil druhého, druhý kopl prvního
a nakonec spolu odešli do sprch po pohledu na červenou kartu.
Hříšníky byli domácí Jaščurkovský Jiří a hostující Onderek Tomáš.
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