Skočdopolová obhájila a pyšní se již třemi tituly ve dvouhře
Pátek, 06 Červenec 2012 17:50

Ve finále žen tahala za kratší konec lana Petra Krejsová. Za úmorného vedra se nakonec ze
třetího titulu radovala Zuzana Skočdopolová, která tak obhájila loňské prvenství. O vítězce se
rozhodlo v třísetové bitvě po dvou hodinách a dvaceti minutách. Krejsové se povedlo
zdramatizovat první set, když za stavu 2:5 a servisu Skočdopolové dokázala srovnat na 5:5 a
měla brejkbol při soupeřčině servisu. Skočdopolová však zabojovala a první set dotáhla do
vítězného konce.

Ve druhém setu dominovala Krejsová, která se zlepšila a přestala zbytečně kazit. Třetí set byl
vyrovnaný do stavu 3:3, v sedmém gamu se štěstí přiklonilo na stranu Skočdopolové, když
míček Krejsové skončil dvakrát těsně v autu. Skočdopolová brejk využila a set i zápas dotáhla k
třetímu titulu na ústeckoorlické antuce.

Skočdopolová (5) – Krejsová (1) 7:5, 1:6, 6:3
Esa: 0:1, dvojchyby: 2:4, vyhrané míče: 102:102. Brejkboly: 5/11 – 5/17.

Skočdopolová: „Petra nehrála až tolik takticky, ale soustředila se na svůj tenis. Hrála velmi
dobře a v některých fázích utkání byla i lepší. O výsledku rozhodl dlouhý game na 4:3 ve třetím
setu, tam se Petra zlomila. Fyzicky jsem vyčerpaná, ke konci jsem měla pocit, že už mi to
neletí, naopak soupeřka hrála čím dál lépe.

Pokud i příští rok bude sloužit zdraví, především moje kolena, tak se sem ráda vrátím. Iveta
Gerlová má čtyři tituly a mě chybí už jen jeden, abych ji vyrovnala. S organizací jsem
spokojená, dlouhodobě to tu šlape. Hráčky si to chválí, ale já tu tolik času netrávím. Mám to
domů 40 minut a doma se i rozehrávám, takže do Ústí přijedu vždy jen na zápas.“

Krejsová: „Byla jsem první nasazená, ale Zuzka tady umí zahrát, což dnes potvrdila, a před
turnajem jsem ji brala jako největší favoritku. Z druhého místa smutná nejsem, ale je to škoda,
že jsem to nedotáhla, každé vítězství se cení. V prvním setu jsem využila toho, že Zuzka
přestala hrát, ale na zisk setu to nestačilo.
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Celkově jsem tu hrála především proti mladým tenistkám a musela jsem potvrzovat roli
favoritky. V semifinále to na mě trochu dolehlo, ale finále mi neuteklo. S organizací jsem
spokojená, hračská party byla skvělá. Jediné, co mi tu nesedělo, byly míče. Přišlo mi, že moc
neletí.“
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