U dna tabulky OP začíná být těsno.
Sedlnický útok se probudil.
V Nové Horce nedohráno.
OP muži
Bordovice – V.Albrechtice 5:3 (2:1) Důležitý souboj z chvostu tabulky byl nakonec úspěšný
pro domácí borce. První půle byla vyrovnaná, hosté si místy vytvořili tlak,avšak rozhodují góly.
V druhé půli ˝Bordó˝ při hře z kopce začalo mít převahu, kterou potvrdilo góly.Snahu hostů
zmrazil teprve gól, který dostali přímo z rohu.
Trojanovice-Bystré – Tísek 2:1P (1:1) Domácí bojují o přežití v soutěži a vzhledem
k tabulkovému postavení věděli, že je nečeká lehký zápas. Spíše než fotbal to byla nakopávaná.
V tomto duchu se nesla většina zápasu. Patnáct minut před závěrečným hvizdem byl vyloučen
domácí hráč, ale hosté to vůbec nedokázali zužitkovat. Naopak prohráli i v penaltovém rozstřelu
a Bystré si tak připsalo dva důležité body.
Suchdol n/O – Lichnov 3:4 P (1:1) Sousedi v tabulce si body rozdělili v normální hrací
době,když domácí neustále doháněli náskok hostů. Suchdol se stává králem remíz. Už sedmý
zápas dovedl do plichty, tentokrát bez bonusového bodu. Remíza je asi spravedlivým vyjádřením
vývoje zápasu.
Skotnice - Kunín 2:1 (1:1) Zápas dvou týmů z čela tabulky byl spíše bojovný než pohledný.
První gól zápasu v 20´ vstřelili hosté, ale bohužel do vlastní sítě. Hosté se do soupeřovy trefili
v 38´ a tak za nerozhodného stavu skončila první půle. Už po pěti minutách druhé půle Skotnice
šla znovu do vedení gólem z penalty. Domácí si už poté pohlídali náskok, byť hosté měli v závěru
šanci na vyrovnání.
Stachovice - Studénka 3:1(2:0) Vyrovnaný zápas v kterém měli domácí přesnější mušku a to
rozhodlo. Hosté za stavu 3:0 pohrdli penaltou, když při jejím provádění trefili tyč. Svůj jediný gól
dali až v 73´ a vzhledem k průběhu hry se už s výsledkem nedalo nic moc dělat.
Rybí – Trojanovice I 2:8 (0:3) Za nepříznivého počasí a na zhoršujícím se terénu byli hosté
jednoznačně lepším týmem. Svou převahu vyjádřili i gólově.
Kateřinice - Hodslavice 5:0 (2:0) Až do 68´byl zápas vyrovnaný. Chvíli před touto minutou
hosté nevyužili brejk na branku Kateřinic, aby vzápětí byl odpískán pokutový kop v jejich
neprospěch,z něhož domácí navýšili skóre na 3:0. Tento okamžik zlomil hosty. Domácí si se
závěrem zápasu už dokázali poradit.
III.třída muži
Štramberk - Příbor 1:3 (1:2) Fotbal byl k vidění v městě pod Trúbou. Zápas se hrál nahoru
dolů, byla k vidění řada napínavých okamžiků. V posledních vteřinách zápasu, za stavu 1:2,
kopali domácí z místa před pokutovým územím hostů trestný kop. Před branku se nastěhovali
skoro všichni domácí hráči. I brankář přispěchal na pomoc. Jenže kop byl hosty odvrácen směrem

k polovině hrací plochy, kde jediný potulující se hráč hostů míč zpracoval a ufrknul s ním
k prázdné brance Štramberku. Třetí gól v domácí síti znamenal i konec zápasu.
Bartošovice - Vražné 2:1P (0:0) Ááách, óóóó, jéje. To nebyly erotické vzdechy, ale vzdechy
fanoušků nad zahozenými šancemi. Jinak bezkrevný zápas, který nepotěšil diváky, dospěl
k spravedlivé remíze. Penaltový rozstřel potvrdil mizérii obou týmů, když z deseti pokusů byl
úspěšný jen jeden.
Bludovice - Olbramice 3:1 (1:1) Hosté přijeli překvapit,ale nakonec odjeli s prázdnou. Přitom
už po patnácti minutách se jim podařilo dopravit míč do domácí sítě. Domácí nechtěli body
odevzdat a postupným vzrůstajícím tlakem a vstřelenými góly zůstali doma opět neporaženi.
Petřvald B - Žilina Pro nezpůsobilý terén byl zápas odložen.
Ženklava – Bravantice 2:3 P (1:1) V Ženklavě se hrálo na výborně upraveném pažitu. Zápas
neměl favorita a oba soupeři byli spravedlivě poděleni po bodu. Následný penaltový rozstřel už
byl nad možnosti domácích hráčů, kteří tak pomohli hostům k zisku bodu navíc.
Zbyslavice – Mořkov B 2:1 (0:1) Domácí zaspali začátek a už v 5´ po rohu hostů lovil domácí
brankář míč ze své sítě. Déšť a zhoršující se terén byl příčinou nečekaných situací. Postupem času
to bylo spíše o štěstí než o fotbalovém umění. To se nakonec přiklonilo na stranu Zbyslavic.
Bílov - Sedlnice 2:6 (1:2) Když v 4´se domácí ujali vedení,nikdo by si nemyslel, že dostanou
takový výprask. Po půli to ještě vypadalo pro Bílov nadějně. Minulé kolo spící sedlnická útočná
jízda se v druhé probudila a o vítězi nakonec nebylo pochyb.
IV.třída muži
Nová Horka – Bravinné 3:2 (3:2) Hosté se dostavili jen se základní sestavou, přesto v první
půli dokázali vytěžit maximum. Závěr první půle se už nesl v převaze domácího týmu.Do druhé
půle už hosté nenastoupili. Z důvodu různých zranění klesl počet hráčů, schopných další hry,
pod požadovaných sedm. Proto byl zápas předčasně ukončen a hrstka diváků si mohla už jen
užívat místní nabídky pohostinství.
Hostašovice - Straník 2:3 (2:1) Derby nepřineslo kvalitní zápas, ale výživných okamžiků viděla
na místní poměry početná návštěva,dost. Rozhodující okamžik přinesla poslední minuta zápasu.
Unikajícího soupeře hostů zastavil až před vlastním pokutovým územím domácí brankář. Bohužel
pro něj nepředpisově. Následovala červená karta pro ochránce svatyně a přímý kop. Z něho hosté
vytěžili vítězný gól, kterým potvrdili pozici lídra tabulky.
Lubina - Mankovice 2:0 (1:0) Mnoho toho k pokoukání nebylo. Kdo by od obou týmů čekal
fotbalovost, tak se zklamal. Mírně navrch sice měli hosté, ale hraje se na góly. A tady drželi
plonkové karty hosté.
Jistebník B - Lubojaty 6:0 (4:0) Na deštěm smáčeném terénu, který se stával postupně těžkým,
si domácí uspořádali předčasný výlov. Jistebník to vzal od začátku pěkně z gruntu a nedali
hostům ani špetku naděje pomýšlet na nějaký úspěch.
Fulnek B – Kujavy 4:1 (2:1) V derby se sice hosté ujali vedení,ale otěže utkání nakonec drželi
v rukou domácí. Hosté nezvládli koncovku obou poločasů a proto body zůstávají domácím.

Střelci tří a více gólů.
OP muži
Bordovice – Velké Albrechtice (5:3) 3x Kuděla Lukáš (V.A.)
Rybí – Trojanovice I (2:8) 3x Chumchal Radek (Troj.)
III.třída muži
Bílov – Sedlnice (2:6) 3x Pastva Tomáš (Sedlnice)
OP dorost
Odry – Veřovice (12:1) 4x Mikuš Martin (Odry)
3x Vičánek Patrik (Odry)
OP žáci
Odry – Studénka (6:1) 3x Vahalík Filip (Odry)
Mořkov – Lichnov (6:1) 3x Pítr Mikuláš (Mořkov)

Červení hříšníci.
Trojanovice-Bystré – Tísek Kunc Marek (Bystré)
2x ŽK kritika rozhodčího (65´) a podražení soupeře (74´)
Hostašovice – Straník Křenek Pavel (Hostašovice)
ČK za zmaření brankové příležitosti (90´)

Frekvence poranění podle diagnóz
1. Pohmoždění měkkých částí dolních končetin
2. Podvrtnutí hlezenního kloubu
3. Svalová poranění dolní končetiny
4. Oděrky a tržné rány dolních končetin
5. Pohmoždění měkkých částí ostatního těla (s výjimkou dolních končetin)

6. Podvrtnutí kolenního kloubu a poranění kloubních vazů a chrupavek
7. Zlomeniny kostí holeně a lýtka
8. Otřes mozku
9. Podvrtnutí kloubů horní končetiny (včetně pletence)
10. Oděrky a tržné rány ostatního těla (s výjimkou dolních končetin)
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