Výsledky MMJ Česka 2007


	Turnaj juniorského BE Circuitu kategórie B Yonex Czech Junior 2007 sa uskutočnil v dňoch 15.-18.11.2007 v Orlovej. SR na ňom pod vedením J.Brestovského oficiálne reprezentovali hráči: Martin Bočák, Martin Petrík, Martin Kuchyňár, Juraj Vachálek, Veronika Kráľová, Veronika Jariabková a Ivana Kubíková. Okrem nich štartovali za kluby Marek Eliáš, Matej Jánošík, Martin Kožár, Jarolím Vícen, Tomáš Fašung, Linda Poláková a Terézia Betáková. Dominika Rebová bola nominovaná a vylosovaná, ale pre chorobu neštartovala.

Reprezentačný tréner juniorov Juraj Brestovský hodnotí takto slovenskú účasť na turnaji v Česku:
Výjazd na tento turnaj sledoval :
-	pre nominovaných získavanie skúseností ako príprava na významné podujatia v juniorských kategóriách
	pre nenominovaných to bol turnaj, na ktorom sa mali presadiť vzhľadom na svoj vek a výkonnosť.

Turnaj bol výkonnostne obsadený na strednej úrovni. Ukrajincov zo Slovak Junior úspešne suplovali belgickí juniori. Štartovali kvalitní Rakúšania, Slovinci, Chorváti a, samozrejme, i českí juniori. Naši juniori prišli na tento turnaj opäť slušne pripravení a niekoľko z nich sa dokázalo i presadiť. Bohužiaľ, z výjazdu sa nám ospravedlnila Dominika Rebová, ktorá sa už na Slovak Junior prekonávala. Choroba na ňu doľahla ešte na Polonii v Turecku. Určite to je škoda, keďže práve tejto mladej juniorke sa začína dariť. Na turnaji neštartovala ani naša v súčasnosti najlepšia juniorka Zuzka Orlovská, ktorá bola v tomto čase na inom podujatí. Pozitívne je, že všetci naši juniori preukazujú stúpajúcu úroveň svojej výkonnosti. O tom svedčí, že i napriek náročnej ceste do Orlovej dokázali zabojovať a už nevypadávajú v prvých kolách, ale postupujú do druhých  a tretích kôl. Príjemne ma prekvapil výkon mladého Kuchyňára. 
Tradične slušne zahrali i naše súčasné opory Kožár, Eliaš v štvorhre,  Kožár a Vícen v dvojhre. 
Pár Vícen, Kráľová sa dokonca v mixe dostal do semifinále, kde podľahol neskorším víťazom z Belgicka. Pozoruhodné je, že Jaro vo dvojhre tiež prehral v osmičke s neskorším víťazom Bajukom. Verím, že ho tento rok ešte porazí. Vo dvojhre sa popri Kožárovi s Vícenom nestratil ani Vachálek, ktorý v šestnástke podľahol nasadenému Slovincovi A. Turkovi. Tradične dobrý výkon podal i mixový pár Bočák, Jariabková. Podľahli v šestnástke nasadenému českému páru Hofmanová Horáček (3/4). Super výkon podal aj náš ďalší mladý pár Kuchyňár, Kubíková, tiež v šestnástke podľahli nasadenému českému páru (5/8) Skála, Krížková .
Z pohľadu trénera hodnotím účasť na tomto turnaji ako úspešnú.

Prehľad výsledkov slovenských hráčov:

DM – hlavná súťaž – 53 hráčov
1.kolo		J.Vícen voľný žreb,
O.Král (CZE) – M.Petrík 21:10,21:16 = 33.-53.miesto,
V.Šelong (CZE) – T.Fašung 21:11,21:14 = 33.-53.miesto,
F.Golinski (BEL) – M.Bočák 21:12,22:20 = 33.-53.miesto,
		R.Dvořák (CZE) – M.Jánošík 21:16,22:20 = 33.-53.miesto,
		P.Urban (POL) – M.Eliáš 21:13,16:21,22:20 = 33.-53.miesto,
		J.Vachálek – V.Domin (CZE) 16:21,22:20,23:21,
		M.Kožár – P.Tomala (CZE) 21:10,21:16,
		M.Kuchyňár – J.Měřička (CZE) 21:16,19:21,21:15,
2.kolo		J.Vícen – M.Šída (CZE) 21:12,21:10,
		J.Vachálek – L.Kurz (CZE) 21:13,21:17,
		M.Kožár – M.Skála (CZE) 21:12,21:14,
		D.Obernosterer (AUT) – M.Kuchyňár 21:13,21:16 = 17.-32.miesto,
3.kolo		J.Vícen – P.Demmelmayer (AUT) 21:13,21:5,
		A.Turk (SLO) – J.Vachálek 21:12,21:11 = 9.-16.miesto,
		D.Obernosterer (AUT) – M.Kožár 21:15,21:14 = 9.-16.miesto,
4.kolo		M.Bajuk (SLO) – J.Vícen 21:11,21:15 = 5.-8.miesto,

DŽ – hlavná súťaž – 39 hráčok (v prvom kole bolo 8 zápasov, ale v druhom kole jedna hráčka nenestúpila)
1.kolo	T.Betáková, V.Jariabková voľný žreb,
	M.Nesvedová (CZE) – V.Kráľová 21:15,21:14 = 32.-39.miesto,
	Z.Pavelková (CZE) - L.Poláková 17:21,21:13,21:15 = 32.-39.miesto,
	K.Tomalová (CZE) – I.Kubíková 21:14,21:17 = 32.-39.miesto,
2.kolo		A.Molnáriová (CZE) – T.Betáková 21:13,21:9 = 16.-31.miesto,
	J.Jurčíková (CZE) – V.Jariabková 21:14,14:21,21:13 = 16.-31.miesto,

ŠM – hlavná súťaž – 25 dvojíc
1.kolo		M.Kožár,M.Eliáš – C.Nešleha,L.Myšák (CZE) 21:12,21:11,
J.Slatinský,M.Šída (CZE) – M.Jánošík,M.Bočák 19:21,22:20,21:18 = 17.-25.miesto,
		V.Domin,L.Zevl (CZE) – M.Kuchyňár,M.Petrík 20:22,21:18,21:18 = 17.-25.miesto,
		J.Vícen,T.Fašung – R.Dvořák,M.Ludík (CZE) 21:18,21:17,
2.kolo		P.Hošek,M.Teller (CZE) – J.Vícen,T.Fašung 21:15,21:16 = 9.-16.miesto,
		M.Kožár,M.Eliáš – L.Kurz,M.Netík (CZE) 21:12,21:14,
Štvrťfinále	Z.Hoelbling,I.Cimbur (CRO) – M.Kožár,M.Eliáš 21:8,21:11 = 5.-8.miesto,

ŠŽ – hlavná súťaž – 18 dvojíc (v prvom kole boli 3 zápasy, ale v druhom kole jedna dvojica nenastúpila)
1.kolo	L.Havlová,M.Hobzíková (CZE) – L.Poláková,T.Betáková 21:15,21:12 =
= 16.-18.miesto,
	M.Nesvedová,P.Pilářová (CZE) – I.Kubíková,V.Kráľová 21:17,15:21,21:19 =
= 16.-18.miesto,

Mix – hlavná súťaž – 33 dvojíc (v prvom kole boli 3 zápasy, ale v druhom kole dve dvojice nenastúpili)
1.kolo		M.Petrík a T.Betáková, M.Bočák a V.Jariabková, T.Fašung a L.Poláková voľný žreb,
		M.Kuchyňár,I.Kubíková – R.Dvořák,E.Hepprová (CZE) 21:12,21:19,
		J.Vícen,V.Kráľová – V.Domin,M.Nesvedová (CZE) 19:21,21:14,21:13,
2.kolo		P.Hošek, L.Havlová (CZE) – M.Petrík,T.Betáková 21:9,21:13 = 15.-30.miesto,
		M.Bočák,V.Jariabková – P.Kolář,J.Jurčíková (CZE) 21:15,19:21,21:13,
		M.Kuchyňár,I.Kubíková – C.Nešleha (CZE), N.Sarič (CRO) 21:18,21:13,
		J.Vícen,V.Kráľová – M.Ludík,Z.Pavelková (CZE) 23:21,18:21,21:15,
P.Jelínek,E.Maixnerová (CZE) – T.Fašung,L.Poláková 21:14,21:8 = 15.-30.miesto,
3.kolo		D.Horáček,P.Hoffmanová (CZE) – M.Bočák,V.Jariabková 21:19,21:17 = 9.-14.miesto,
		M.Skála,Š.Křížková (CZE) – M.Kuchyňár,I.Kubíková 21:3,21:12 = 9.-14.miesto,
		J.Vícen,V.Kráľová – J.Omerzu,N.Koncut (SLO) 22:20,21:15,
Štvrťfinále	J.Vícen,V.Kráľová – L.Kurz,P.Pilářová (CZE) 21:16,21:12,
Semifinále	D.Macquet,D.Jenssens (BEL) – J.Vícen,V.Kráľová 21:14,21:16 = 3.-4.miesto.


Spracoval: Filip Guldan

