Bitva nováčků OP vítězně pro Hodslavice.
Sedlnice se strachovala o výhru.
Ve IV.třídě padalo gólů vrchovatě.
Sobotní zápasy se odehrály za chladného, ale příznivého počasí. Naopak nedělní klimatické
podmínky byly na hranici regulérnosti. Místy to vypadalo, že peklo otevřelo svou náruč.

OP muži
Kunín – Stachovice 0:2 (0:0) Domácí přistoupili k zápasu ležérně a bez většího zápalu.
To hosté pláli touhou po bodech a do zápasu dali více srdce než soupeř. Odměnou jim byly tři
body. Kunín si na své konto připsal první domácí porážku.
Hodslavice – Trojanovice-Bystré 3:2 (0:1) Souboj dvou nováčků připomínal bitvu
na Moravském poli. Těžký terén, který se postupem času měnil v pole rozorané a lítý boj o
každou píď země. To byly hlavní rysy zápasu. Hostům skvěle vyšel začátek a v 2´dávají první gól
zápasu. Od té doby se jen bojovalo, nikdo nikomu nic nedaroval a do konce prvního poločasu už
gól k vidění nebyl. Začátek druhé půle byl opět gólově příznivý pro hosty a v 50´navyšují na 2:0.
To nabudilo domácí k většímu úsilí. Směrem k brance hostů létá více šrapnelů, z nichž některé
nachází svůj cíl. Domácím se podaří zápas otočit. Po závěrečném hvizdu rozhodčího může zaznít
vítězný ryk domácích hráčů, kteří jsou stejně jako soupeř domlácení z této líté bitvy.
Studénka – Bordovice 4:1 (1:0) Po třech porážkách v řadě si Studénka vyšlápla na Bordovice.
Těžký terén znemožnil hrát pěkný fotbal. Domácí si poradili s terénem i slabě hrajícím soupeřem.
Trojanovice I – Skotnice 7:2 (1:1) Konečný výsledek úplně neodpovídá dění na hřišti. Od
zahajovacího výkopu neměl ani jeden ze soupeřů převahu. Až v 38´se hostům podařilo dopravit
míč za záda soupeřova brankáře. Domácí ještě do pauzy stačili vyrovnat. Po návratu z kabin v 52´
se ujali vedení domácí, aby za dalších pět minut bylo 2:2. Pak přišel zlom mezi 65´až 77´ v níž
Trojanovice nastřílely tři góly. Hosté se posílením útočné fáze ještě snažili něco s výsledkem
udělat, ale další dva góly v jejich síti potvrdily výhru Trojanovic .
Velké Albrechtice – Kateřinice 3:1 (2:1) Na těžkém terénu předvedli hosté mdlý výkon.
Domácí byli daleko lepším týmem a po dlouhé době mohli ochutnat pocit radosti z výhry. Jejich
poslední výhra má datum 9.9.2017

Tísek – Suchdol n/O 3:0 (3:0) Tísek převyšoval soupeře ve všech činnostech a už po dvaceti
minutách vedl 3:0. Poté přesnost střelby domácích uvadla, hosté však nebyli schopni větší
aktivity.
Lichnov – Rybí 4:1 (0:1) Na měkkém,ale dobře připraveném terénu zaskočili hosté svého
soupeře gólem už v 7´. Za celý první poločas to byla jediná vážnější akce hostů. Od té doby
nebyli domácí schopni se proplést obrannou pavučinou Rybího, bojovali i s protivětrem. Do
druhé půle zvýšili domácí důraz v soubojích, zjednodušili hru. Tyto změny se projevily už
po třech minutách, kdy domácí vyrovnali. Nátlakovou hrou pokračovali celý druhý poločas a
skóre postupně narůstalo v jejich prospěch.
III.třída muži
Bravantice – Bartošovice 1:2 (0:2) Zápas,který nebyl obsazen delegovaným rozhodčím,
se odehrál v mezích slušnosti. Hosté vstoupili do zápasu razantně a už po patnácti minutách
otvírají skóre. Do půle přidávají ještě jeden a jejich spokojenost je na místě. V druhé půli domácí
vyvinuli větší úsilí, podaří se jim snížit, ale to z jejich strany do konce bylo vše. Hosté si tak
připisují teprve druhou výhru venku.
Vražné – Bludovice 2:3 (1:2) Domácí se už v 6´ujímají vedení,ale za dalších pět minut hosté
vyrovnávají. Poté postupně Bludovice přebírají taktovku a navyšuji skóre až na rozdíl dvou gólů.
Po hodině hry domácí gólem v 62´sníží na 2:3. Hosté si zbytek zápasu pohlídají,Vražné si připíše
čtvrtou porážku na domácím hřišti.
Příbor – Petřvald B 2:0 (2:0) Vzhledem k nepřízni počasí se hrálo na velmi dobrém trávníku.
Domácí toho plně využili a dostávali hosty pod tlak,který potvrdili dvěma góly. V druhém
poločase hosté zvýšili úsilí něco z výsledkem udělat,ale jejich snaha byla jalová. Příbor se naopak
dostával do jasných gólových příležitostí, ale ty nedokázal proměnit. To může být pro něj
varováním do dalších zápasů, kde může rozhodovat jediná šance.
Mořkov B – Štramberk 3:4 (2:1) Jóžin z bažin močálem se plíží, si mohli o některých místech
místního hřiště zpívat účastníci utkání. Hosté se zapsali jako první do střeleckého zápisu.
Domácí,kteří jsou lépe seznámení s povrchem svého hřiště, po dvou trefách do černého v 12´a
16´se ujali vedení. Do konce první půle se už na skóre nic nezměnilo. V druhé půli si hosté našli
cestičky po stranách hrací plochy a začali otáčet zápas ve svůj prospěch. Náročný terén vzal
nejvíce sil béčku Mořkova, které v závěru už se nezmohlo udělat něco s nepříznivým stavem.
Žilina – Ženklava 3:1 (1:0) Zápas se odehrál na umělém trávníku v Novém Jičíně. Tuto změnu
povrchu lépe využili domácí. Hosté zůstali za očekáváním,že odvezou aspoň bod. Říjen zastihl
Ženklavu v útlumu, když v tomto měsíci si připsali na konto pouze čtyři body.
Sedlnice – Zbyslavice 5:4 (4:2) Drama se šťastným koncem pro domácí. Když v 36´ zvyšovala
Sedlnice na 4:0 nikdo nepochyboval o její výhře. Jenže ještě do přestávky hosté přidali do skóre
dva góly. V 50´domácí zvýšili na rozdíl tří gólů, aby vzápětí o něj přišli gólem hostů z 55´.
Na těžkém a kvalitou zhoršujícím se trávníku se začali domácí bát o výhru. V 88´ Zbyslavice
snížily na rozdíl jednoho gólu. Až do závěrečného hvizdu sudího bylo o napětí postaráno.
Olbramice – Bílov 5:0 (2:0) Olbramice nedali šanci Bílovu a dokonale využili domácího
prostředí. Góly v 3´,30´,50´,80´a 82´ sfoukli soupeře, kterému nedali ani špetku naděje na zisk
bodu.

IV.třída muži
Lubojaty – Lubina 4:6 Fotbal bez zábran a delegovaného rozhodčího se spoustou gólů.
Zkušenější hosté si nakonec tři body nenechali vzít.
Kujavy – Hostašovice 5:4 P (2:2) Napínavý zápas bez delegovaného rozhodčího. Oproti
minulým utkáním trenér Kujav zamíchal sestavou. Než se domácí domluvili, co kdo bude hrát,
tak hosté se ujali vedení. Jejich radost netrvala dlouho. Po pár minutách slavili vyrovnání domácí
fotbalisté. Přesto, že v první půli byly Kujavy lepším týmem, hosté se po hrubce domácí obrany
opět ujímají vedení. Do poločasové přestávky stihnou domácí opět vyrovnat. Druhá půle už byla
ze strany Kujav méně aktivní, avšak opět se ujímají vedení. Hosté odpověděli dvěma góly a
dalšími zahozenými šancemi. Pár minut před koncem zápasu se domácím podaří vyrovnat a
následující penaltový rozstřel vyhrát.
Nová Horka – Heřmanice 8:0 (4:0) Od první minuty se valil útok za útokem na branku hostí.
Od začátku měli domácí zápas pod kontrolou a vše bylo otázkou výše skóre.
Straník – Jistebník B 2:3 P (1:1) Zápas,kde deset minut se hrál fotbal,dalších deset minut se
soupeři okopávali atd. Hosté se ujali vedení v 7´,domácím se podařilo vyrovnat až v 39´. Druhý
poločas taky nepřinesl nic záživného,jen menší vzrušení přinesl zbytečný přestupek hostujícího
hráče oceněný kartou červenou. V 83´se hosté opět ujali vedení,které mělo krátký život. Za
minutu bylo 2:2,aby po 90´se šlo se na penalty.V nich byli hosté lepším týmem.
Bravinné – Mankovice 4:2 (3:0) Zápas se vyznačoval tím,že Mankovice hrály fotbal,ale góly
dávalo Bravinné. Když na ukazateli svítilo skóre 3:0, ukázali domácí hostům dalším gólem jak
na to. Jenže padl do vlastní sítě. Hosté si z toho vzali příklad a po pár minutách se trefili do sítě
soupeře i oni. Domácí si však výhru nenechali vzít a čtvrtým gólem si ji pojistili.

Střelci tří a více gólů.
III.třída muži
Sedlnice – Zbyslavice (5:4) 3x Huška Jan (Sedlnice)
IV.třída muži
Nová Horka – Heřmanice (8:0) 3x Peichel Jiří (Nová Horka)
Lubojaty – Lubina (4:6) 3x Bsonek Ondřej (Lubojaty)
OP žáci
Studénka - Lichnov (7:4) 4x Kıtt Vojtěch (Stud.)
3x Švagera Marek (Stud.), Stonawski Tomáš (Lich.)

Červení hříšníci.
Straník – Jistebník B - Štandl Patrik (Jistebník B)
ČK za hrubé nesportovní chování – prudké strčení do soupeře v přerušené hře.

Desatero prevence sportovních zranění
1. Tělesný výkon musí odpovídat kapacitě organismu
2. Při nemoci a poranění zásadně neprovozovat sportovní činnost
3. Sport provádět v kolektivech stejného věku a přibližně stejné zdatnosti
a sportovní výkonnosti
4. Dodržovat zásady léčení klidem při úrazech a drobných poškozeních
5. Konat pravidelné preventivní lékařské prohlídky
6. Důsledně léčit a doléčit všechny patologické stavy
7. Zařazovat kompenzační cvičení a doplňkové sporty jako součást tréninku
8. Vést sportovce k dodržování pravidel a používání předepsaných
ochranných pomůcek (i při tréninku!)
9. Vést sportovce k nepřeceňování vlastních možností.
10. Provádět sport pouze v prostředí, které výrazně nezvyšuje
pravděpodobnost zranění (zejména terén, extrémní teploty, atd.)

zdroj (IS,autor)
autor:Linde Michael

