Skočdopolová dokráčela do finále

Finále žen obstará podle očekávání loňská vítězka Zuzana Skočdopolová (č.5 – LTC
Pardubice), která vyzve Dianu Šůmovou, nasazenou č. 2.

Skočdopolová se na kurtu zdržela hodinu a půl a bez problémů postoupila, když porazila
Terezu Janatovou (LTK Liberec).

Zuzana Skočdopolová-Zálabská – Tereza Janatová 6:4, 6:2

Skočdopolová: „Soupeřka mě překvapila, hrála tenis, který mi příliš neseděl. Ze začátku jsem
se snažila hrát rychle, ale byla jsem spíš zbrklá a dělala zbytečné chyby. Od půlky prvního setu
jsem ubrala na razanci, snažila se hrát delší výměny a finální údery si lépe připravit a zakončit.
To se osvědčilo, finále se Šůmovou bude zajímavé. Obě hrajeme podobný styl, pokud si
vzpomínám, tak máme bilanci 1:1, takže se uvidí, kdo se bude radovat z titulu. Naposledy jsme
spolu hrály tuším před 3 lety.“

Janatová: „Dnes určitě rozhodly zkušenosti Zuzky. Ve výměnách byla soupeřka lepší, ani
servis mi dnes nebyl oporou. Do stavu 4:4 jsem držela krok, pak mě soupeřka brejkla a první
set byl její. Ve druhém setu se mi už tolik nedařilo. Se svým vystoupením na turnaji jsem
spokojená, ještě jsem v semifinále ve dvouhře na žádném turnaji nebyla. Příští rok bych se
chtěla vrátit a zkusit uhrát ještě lepší výsledek.“

Ve finále i dvojka Diana Šůmová
Nasazená dvojka Diana Šůmová (TK Agrofert Prostějov) si poradila s Evou Válkovou (LTK
Mladá Boleslav) ve třech setech. Válková ve druhém setu za nepříznivého stavu 2:4 vzala
soupeřce servis, ta očividně znervózněla a začala zbytečně kazit, když se snažila výměny co
nejdříve ukončovat. Válková tak dokázala druhý set vyhrát 6:4. Před třetím setem si Šůmová
odskočila do šaten a zpátky se vrátila jako vyměněná, výsledkem byl kanár na kontě Válkové.
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Diana Šůmová – Eva Válková 6:1, 4:6, 6:0

Válková: „Ze začátku jsem si musela zvyknout na rychlou hru soupeřky. Hrála hrozně rychle a
nedařilo se mi dostávat do výměn. Ve druhém setu trochu polevila a já vycítila šanci, kterou
jsem využila a zápas trochu zdramatizovala. Ve třetím setu to bylo už bez šance. Diana hrála
rychle a držela mě v zadní části dvorce, na její kraťasy jsem pak už těžko reagovala. Semifinále
ve dvouhře jsem ještě nikdy neuhrála, takže to je zatím můj největší tenisový úspěch. Já už moc
turnajů nehraji, věnuji se trénování dětí, které budou mít z mé medaile velkou radost. “

Šůmová: „V prvním setu jsem hrála přesně to, co jsem chtěla. Ve druhém setu za stavu 4:2
jsem polevila v koncentraci a set jsem ztratila. Naštěstí jsem si dokázala srovnat hlavu a ve
třetím setu se vrátila zpátky ke své rychlé a pestré hře. Finále bude výzva, se Zuzkou to máme
1:1, takže to vidím padesát na padesát. Možná je papírová favoritka, přeci jen tu už čtyřikrát
vyhrála, ale věřím si na ni.“

2/2

