V ženách rekordní pátý triumf Skočdopolové

Ve finále žen tahala za kratší konec Diana Šumová (TK Agrofert Prostějov). Za příjemného
počasí se z pátého titulu radovala Zuzana Skočdopolová-Zálabská (LTC Pardubice), která tak
obhájila loňské prvenství. V Ústí nad Orlicí triumfovala počtvrté v řadě, celkově tedy popáté a
překonala bilanci Ivety Gerlová, která u nás vládla v letech 2006-2008.

O vítězce rozhodl v první setu jedenáctý game, kdy Šůmová nevyužila 30:0 při podání
soupeřky. Ta si game po boji uhrála a následně brejkla Šůmovou – 7:5. Ve druhém setu došly
mladší Šůmové síly, výsledkem bylo jednozančné skóre 6:2.

Skočdopolová (5) – Šůmová (2) 7:5, 6:2
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Esa: 0:1, dvojchyby: 2:3, vyhrané míče: 81:63. Brejkboly: 4/5 – 1/7. Proměňování gembolů:
13/22 – 7/22.

Skočdopolová: „Dneska už jsem na sobě cítila, že jsem unavená. Byl to pátý zápas během
pěti dnů a při svém zdravotní stavu, kdy mám obě kolena zraněná, to nebylo jednoduché. Navíc
jsem si v prvním setu ještě natáhla třísla. Soupeřka hrála dobře, rozhodl jedenáctý game, kdy
jsem za stavu 0:30 při svém podání dokázala game uhrát, trochu mě to nakoplo. Ve druhém,
setu už jsem byla lepší. Těší mě rekordní bilance, uvidím, jestli za rok zase přijedu. Nevím, jestli
tady mám ještě strašit,“,
pobavila novináře spokojená Skočdopolová-Zálabská.

Šůmová: „Na konci prvního setu mi došly síly, hrála jsem silově a ve větru do toho asi zbytečně
chodila. Možná jsem měla hrát chytřeji a trochu se šetřit. Ve druhém setu už byla soupeřka
jasně lepší. Když si mi dojde, tak nemůžu hrát svůj rychlý tenis a dostanu se do problémů.
Chtěla jsem turnaj vyhrát, ale soupeřka možná chtěla víc, přeci jenom už tu čtyřikrát zvítězila.
Každopádně jsem se svým výkonem v turnaji spokojená. Teď si chvíli odpočinu, pobolívá mě
kotník a pak zkusím štěstí v dalším turnaji.“
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