Majstrovstvá sveta veteránov 2013


	V poradí už šieste MS veteránov sa uskutočnili v tureckej Ankare od 9. do 14. septembra za účasti takmer 900 hráčov z celého sveta. Súťažilo sa v 8 vekových vekových kategóriách: nad 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 a 70 rokov. SR reprezentovali na súťaži Juraj Brestovský a Jaroslav Kozák a bol to iba druhý štart slovenských veteránov na majstrovstvách sveta. Naši hráči nemali príliš šťastia. Brestovský v dvojhre po výhre v prvom kole narazil v ďalšom na celkového víťaza Sorensena z Dánska, s ktorým odohral pekný zápas ale nestačilo to. Podobne aj v štvorhre spolu s Kubišom po výhre v prvom kole narazili na druhých nasadených Angličanov, ktorým podľahli. Ešte menej sa darilo Kozákovi, ktorý prehral dvojhru aj štvorhru s Fínom Vilskem už v prvom kole.


Prehľad výsledkov:

DM nad 45 rokov (47 mužov)
1.kolo		J.Brestovský – Evgeny Poludkin (RUS) 21:8,21:15,
2.kolo		Bo Sorensen (DEN) – J.Brestovský 21:10,21:18 = 17.-30.miesto,

ŠM nad 45 rokov (32 dvojíc)
1.kolo	J.Brestovský, Pavel Kubiš (CZE) voľný žreb,
2.kolo	J.Brestovský, Pavel Kubiš (CZE) – Ahmet Bozdemir, Cavit Sengun (TUR) 21:7,21:7,
3.kolo	Jon Austin, Mark Golds (ENG) – J.Brestovský, Pavel Kubiš (CZE) 21:8, 19:21,21:6 = 9.-16.miesto.

DM nad 65 rokov (38 mužov)
1.kolo		J.Kozák voľný žreb,
2.kolo		Stig Eriksson (SWE) – J.Kozák 21:16,17:21,21:16 = 17.-32.miesto,

ŠM nad 65 rokov (25 dvojíc)
1.kolo	Vidya Bhushan Arora, Rajendra Pal (IND) – J.Kozák, Heikki Vilske (FIN) 21:13,21:13 = 17.-25.miesto.


Rozdelenie veteránskych titulov:

Najviac zlatých medailí získali hráči Anglicka, ktorý sa z prvenstva tešili v deviatich prípadoch, šesť najcennejších kovov získalo Dánsko. O jednu menej si domov odviezli Japonci a Nemci, ktorých nasledovali so štyrmi „kúskami“ Thajčania. Po dve najcennejšie medaily si na krk zavesili reprezentanti Škótska a Taiwanu. Indonézia sa radovala zo zisku 1,5 zlatej medaily, keďže Eddy Hartono triumfoval v mužskej štvorhre po boku Rudyho Wijayu z Filipín. Pre túto ostrovnú krajinu to bol jediný, aj keď len „polovičný“ zlatý úspech. Po jednom cennom kove získali reprezentanti Kanady, Švédska, Ruska, Juhoafrickej republiky a Írska.
Najstarším mužským účastníkom bol vo veku 77 rokov Tart Kornchankul z Thajska, ktorý sa predstavil v dvojhre. Medzi ženami patril tento prím Nórke Randi Gulbrandsenovej vo veku 78 rokov. Najstaršia hráčka turnaja nastúpila v ženskej dvojhre, ženskej štvorhre a dokonca aj v zmiešanej štvorhre. 
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