U mužů semifinále až na Šátrala podle papírových předpokladů
Středa, 02 Červenec 2014 17:30

Bez většího překvapení je vývoj mužské dvouhry. Do semifinále postoupili tři nejvýše nasazení.
Na jedničce dlouho nepobyl Roman Jebavý, který si hladce poradil s Lukášem Maršounem,
loňským semifinalistou. Maršoun zde vloni v semifinále dlouho trápil pozdějšího vítěze Jana
Mertla. Dnes už tak úspěšný nebyl a ve druhém setu dostal od Jebavého kanára. Jebavý
Roman - Maršoun Lukáš 6:2 6:0

Na kurtu číslo dvě měl v prvním setu problémy Šafránek, ale zlepšeným výkonem překvapení
nedopustil.

Šafránek Václav - Kunčík Jan 3:6 6:1 6:1

Šafránek: „Vstup do zápasu se mi nepovedl a brzy jsem prohrával 0:3, podařilo se mi vyrovnat
na 3:3, ale set jsem ztratil. Byl jsem na začátku zbytečně nervózní a hodně se vztekal. V prvním
setu hrál Kunčík velmi dobře, opíral se o svůj servis, který se mi nedařilo dobře číst. Ve druhém
setu jsem se zklidnil a bylo to znát. Po výměně míčů za stavu 1:1 jsem soupeře brejknul, začal
si víc věřit a utkání dotáhl do vítězného konce.“

Rozladěný Blecha také nezaváhal

Nepříjemné dopoledne zažil včera na kurtech a v zázemí Jan Blecha, který řešil vybranou
peněženku, kterou neopatrně nechal v šatnách ve své otevřené tašce. Na výkon na kurtu to vliv
naštěstí nemělo.

Blecha Jan - Franěk Michal 6:4 6:4
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Blecha: „Dnes to nebyl jednoduchý zápas. Ráno problémy na hotelu, kde došlo k nějakému
nedorozumění, pak mi těsně před zápasem někdo v šatně vybral peněženku, takže koncetrace
na zápas vzala za své. Naštěstí na kurtu to bylo v pohodě. Soupeř se opíral o svůj servis, ale
podařilo se mi ho v každém setu brejknout. Ve druhém setu se zvedl vítr, musel jsem do míčku
víc opírat, ale i s tím jsem se vypořádal dobře.“

Trojka Šátral z kola ven

Třísetová bitva a nejdelší utkání čtvrtfinále mezi muži obstarali Jan Šátral a Dominik Süč, která
nasazenou trojku vyřadil.

Süč: „První set jsem nestačil, ve druhém setu za stavu 1:1 se to začalo otáčet. Dostával jsem
se více do hry. Se Šátralem jsem hrál asi desetkrát, ovšem bilanci mám negativní. Letos jsem
ho jednou porazil, takže jsem věděl, jak bude hrát a snažil jsem se jeho hru číst. On se začal ve
třetím setu hodně rozčilovat a psychicky odešel, což asi o osudu utkání rozhodlo. Semifinále se
Šafránkem bude velká neznámá, ještě jsme spolu nehráli. Je to bojovník, takže očekávám boj o
každý míček.“
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