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Lheničtí po optimistických vydařených výsledcích v přípravě (zejména pak na kvalitně obsazeném turnaji
doma – co generálce) se přesvědčili o tom, že o mistrovské body se bojuje urputněji a zodpovědněji.. Ač
byli herně lepší soupeře (zejména v 1.poločase), doplatili na nedůsledné bránění a nepřesnou koncovku.
Hosté od počátku lépe kombinovali, přehrávali domácí, ale ti vyčkávali, dobře bránili a spoléhali na brejkové
situace.Tato zvolená taktika jim přinesla bodový zisk. Již ve 2.‘ měl možnost R.Švec, jeho střela byla však
nepřesná. Ve 4.‘ se zrodila slibná akce pro dvojici J.Babůrek – J.Beran, nebyla však dotažena k efektivnímu
zakončení, právě tak, jako i ta následná, po nakrátko rozehraném rohu, pro D.Bolecha, kterou spacifikoval
štěkeňský gólman. V 17.‘ se dostal do slibného brejku J.Schön, ale bránící hráč ho ještě stačil zastavit a
odvrátit tak hrozící nebezpečí na roh. Ve 20.‘ se k dorážce dostal M.Bárta, nezamířil však mezi tyče. Ve 27.‘,
po akci Bárty se Švecem, zakončoval R.Pořádek, ale strážce domácí br anky byl na místě. Ve 30.‘ zahrávali
Lheničtí roh, nic z něho nevytěžili, naopak domácí šli do rychlého protiútoku křídelním prostorem, využili
lhenické nedůslednosti v obraně a zkušený Uhlík ji zblízka po centru ztrestal (1:0). Hosté se nevzdávali,
snažili se o rychlé vyrovnání. Ve 43.‘ byl k němu blízko D.Bolech, kdy po uvolnění na šestnáctce skončila
jeho střela na tyči. Ještě blíže měli ke srovnání stavu ve 44.‘. To rychlonohý J.Schön byl zastaven jen za
cenu faulu, následnou penaltu však R.Pořádek nadvakrát neproměnil. Gól „do šatny“ nepadl a Lheničtí tak
propásli důležitý moment pro další vývoj utkání. Ve druhém poločase Štěkeňští vyrovnali hru, hosté
postupem času upouštěli od kombinace a z důvodu zrychlení hry „nakopávali“ míče před štěkeňskou
branku. Byli to ale domácí, kteří v 54.‘ opět z rychlého protiútoku zahrozili, v koncovce, naštěstí pro
Lhenické, byli nepřesní. V 55.‘ se prosadil R.Švec, jeho střelu však beci stačili zblokovat. V 73.‘ se odhodlal
ke střele J.Motz, ostře nabitý projektil z jeho kopačky trefil pouze břevno! V 80.‘ šli Štěkeňští do protiútoku
a po chybující lhenické obraně to byl znovu Uhlík, který zvýšil na 2:0. Za tohoto nepříznivého stavu
následovala ze strany Lhenických již jen závěrečná „herní křeč“, která zvrat nepřinesla. Štěkeňští Lhenickým
uštědřili lekci z účelnosti.

