Výsledky MM Mongolska 2010


	Turnaj BWF kategórie 4b Mongolia International Series 2010 s dotáciou 5 tisíc dolárov sa uskutočnil v dňoch 6.-8.10.2010 v Ulánbátare. SR na ňom oficiálne reprezentovali hráči teamu Londýn Michal Matejka a Monika Fašungová a darilo sa im vynikajúco. Monika vyhrala všetky disciplíny aj keď konkurencia bola slabšia a Mišo dominoval v dvojhre a mixe pričom v dvojhre porazil hráča z prvej svetovej stovky. Obaja pritom vyhrali turnaj kategórie International Series rovnako ako vlani. Okrem dolárových prémií získali obaja hráči aj 2500 bodov do svetových rebríčkov v dvojhre, čo im môže pomôcť na dlhej ceste za postupom na OH 2012 v Londýne.
Svoje úspešné vystúpenie komentovali nasledovne:

Michal Matejka:
Na turnaj sme kvôli financiám leteli v poslednom možnom termíne a v Ulanbaatare sme pristáli 6. Septembra o 7 hodine ráno. Dúfali sme, že ako minulý rok tak aj teraz sa bude hrať až poobede, ale hneď sme zistili že to bola len naša prosba. Na prvý zápas som nastúpil o 9:30 toho istého dňa po precestovanej noci a s posunom 6 hodín. V turnaji som štartoval ako minuloročný víťaz kde som obhajoval 2500 bodov do svetového rebríčka. Po vzhliadnutí rozlosovania som zistil, že oproti minulému roku je turnaj nie počtom ale kvalitou výrazne lepší, bol som nasadený ako číslo 2. vo dvojhre. Predo mnou bol najlepší Iránec Ali Shahoseini a ako trojka bol nasadený Novozílanďan s Malajzískymi koreňmi a momentálne č.2 na Novom Zélande a ako číslo 4. bol domáci reprezentant okolo 200. miesta na svete. V mojej polovici sa nachádzal aj hráč z Myanmarska, ktorý žije a hrá ligu v Thajsku. Takže obsadenie sa výrazne zlepšilo. V prvých dvoch kolách som hral proti domácim reprezentantom bez väčších problémov a tak isto dopadol aj mix, ale vo štvorhre som vypadol hneď v prvom kole. Takže hneď prvý deň som odohral 4 zápasy so skóre 3:1 pre mňa. Druhý deň som mal na programe hneď o 10 hod. miestneho času, nášho o 4 ráno nastúpiť proti Myanmarčanovi. Ráno to ale so mnou nevyzeralo že by som bol pripravený na veľmi ťažký zápas, takmer som sa nezobudil a ani neviem ako som sa dopravil do autobusu, ale našťastie bola v meste taká zápcha, že sme do haly prišli až za 90 min ktoré som využil na spánok a moc mi to pomohlo. Na zápas som nastupoval s taktikou hrať čo najviac na sieti, pretože súper mal ako všetci aziati perfektný smeč a následne rýchly prechod na sieť. Zo začiatku sa mi to vôbec nedarilo na sieti mi to lietalo strašne vysoko, súper ma prehadzoval rýchlo dozadu a prehrával som hneď 11:5 potom sa to otočilo a sieť mi začala prinášať body. Prvý set som vyhral pomerom 21:17 až v tesnom závere. Druhý set sa mi podarilo hneď na začiatku viesť a stále si držať 4 bodový náskok až do konca. Približne za 30 minút som vyhral 21:17. Z víťazstva som bol strašne šťastný a vedel som že domov donesiem už isto 2100 bodov. V druhom semifinále vyhral Ali nad Novozélanďanom veľmi hladko 21:6 a 21:14. Po dvojhre nás čakal mix kde sme hrali proti zmiešanému páru Myanmarsko/Mongolsko, tento zápas považujem za najhorší aký sme odohrali na turnaji, ale našťastie sme oprášili staré známe porekadlo: hrať sa zle môže, ale patrí sa vyhrať a my sme vyhrali v troch setoch LTT (len tak tak). Vo finálovom dni ma čakalo finále dvojhry a mixu. Prvé nie moc milé prekvapenie bolo, že sa čas na finále zmenil a prvý zápas začínala Monika o 9:30 dvojhrou, pre nás to znamenalo odchod autobusu o 8 ráno budíček o 7 hod ráno čo bolo o 1 hod ráno nášho času. Monika zvládla svoj zápas bez problémov a za 20 minút sme mali prvé zlato. Po Monike som nastupoval na finále proti 7 násobnému majstrovi Iránu vo dvojhre, 7 násobnému víťazovi International Series vo dvojhre a aktuálne 77 hráčovi sveta vo dvojhre. Hneď na začiatku sme mali trochu problém s rýchlosťou košíkov čo sme po pár minútach vyriešili. Ali na mňa nabehol v plnej sile nedokázal som s ním držať krok na sieti a ani obrana mi moc nepadala a pri pauze som prehrával 11:5 a moc som netušil čo ďalej hrať, set som prehral hladko 21:11 druhý set som sa chytil hneď v úvode tromi perfektnými výmenami a výborným vyhadzovaním od siete na zadnú čiaru a do stredu kurtu tým keď chcel Ali útočiť na čiaru musel hrať vždy do kríža čo mi dalo viac času na obranu a obrana sa mi aj výrazne zlepšila. Druhý set som vyhral 21:14. Tretí set som začal výborne, viedol som 6:3, ale strany sme menili za pre mňa nepriaznivého stavu 11:7. Aliho náskok narastal až na 15:9. Potom sa mi podarilo zahrať 5 perfektných výmen a zrazu bolo 15:14 ale Ali mi opäť ušiel až na 19:16. V závere zostal strašne nervózny čo sa mi podarilo dotiahnuť až na 20:20. Podanie som zvolil krátke, Ali to roztočil na sieť ja som to z celej sily vystrelil do stredu a do výšky, Ali zasmečoval do bekhendu ale dáva 25 cm aut. 21:20 druhé podanie som zvolil opäť krátke a vedel som, že Ali bude hrať opäť na sieť, ale teraz som to riskol a zvolil som krížny krátky, ktorý mi perfektne sadol. Ali len tak tak vyhadzuje po čiare a ja smečujem do bekhendu, smeč Ali vracia na prednú podávaciu čiaru a ja sklepávam do stredu do tela 22:20! Za 45 minút obhajujem titul, ktorý je pre mňa suverénne najväčším úspechom zatiaľ v mojej kariére. Víťazstvo a porážka dvoch výborných hráčov po sebe je perfektný pocit. K tomu sme pridali aj suverénne víťazstvo v mixe takže pre mňa dve zlaté medaile čo je parááááááda. Takže teraz z Monikou máme pred sebou dva dni na oddych a prehliadku Ulanbaataru. Po príchode domov budem musieť dva týždne poriadne potrénovať spolu s Marošom a Mariánom v TN a poriadne sa pripraviť na nasledovné turnaje. Táto spolupráca zatiaľ perfektne vychádza, trénovali sme tri dni spolu pred Guatemalou kde som skončil vo štvrťfinále na Chalenge (2200 bodov do svetového rebríčka) a teraz v Mongolsku som vyhral takže paráda.

Monika Fašungová:
Do turnaja som vstupovala ako minuloročná víťazka všetkých troch disciplín. Z čoho som mala aj trošku obavu, či sa mi podarí získané body do rebríčka obhájiť. Oproti minulému roku sa nám pozície vymenili, minulý rok mal Mišo v pavúkovi len mongolských hráčov a ja som mala hráčku v prvej svetovej stovke Karen FOO z Maurícia, taktiež účastníčku OH v Pekingu 2008, ktorú som vo finále porazila a zatiaľ to je môj najväčší skalp v doterajšej kariére. Ale vráťme sa k tomuto turnaju v pavúkovi boli len hráčky mongolskej národnosti, kde som musela bojovať skôr s inými prekážkami ako bol časový posun, zima v noci -8 stupňov, komplikovaná doprava ako s umením mongolských hráčok a bez väčších problémov som opäť zvíťazila vo všetkých troch možných disciplínach.

Prehľad výsledkov našich hráčov:

DM – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka – M.Chimeddagva (MGL) 21:2,21:4,
			(2.kolo=štvrťfinále)	M.Matejka – E.Enkhbold (MGL) 21:4,21:8,
			(semifinále)		M.Matejka – Ye Min Aung (MYA) 21:17,21:17,
			(finále)			M.Matejka – A.Shahhosseini (IRI) 11:21,21:14,22:20 =
= 1.miesto zo 16 štartujúcich hráčov z 5 krajín,

DŽ – hlavná súťaž	(1.kolo=štvrťfinále)	M.Fašungová – O.Gan-Undur (MGL) 21:1,21:5,
			(semifinále)		M.Fašungová – M.Mendjargal (MGL) 21:7,21:8,
			(finále)			M.Fašungová – G.Batchuluun (MGL) 21:10,21:2 =
= 1.miesto z 8 štartujúcich hráčok z dvoch krajín,

ŠM – hlavná súťaž	(1.kolo)		E.Enkhbold,Z.Munkhbaatar (MGL) – M.Matejka, 
				M.Chimeddagva (MGL) 21:15,18:21,21:13 = 5.-8.miesto
				z 8 párov z 5 krajín,

ŠŽ – hlavná súťaž	(1.kolo=semifinále)	M.Fašungová,G.Butchuluun (MGL) – D.Munkhbayar ,
G.Daribal (MGL) 21:9,21:8,
			(finále)			M.Fašungová,G.Butchuluun (MGL) – K.Baatar, 
M.Mendjargal (MGL) 21:15,21:15 = 1.miesto zo 4 párov 
z dvoch krajín,
MIX – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka,M.Fašungová – Z.Munkhbaatar,M.Mendjargal
(MGL) 21:15,21:11,
	(2.kolo=semifinále)	M.Matejka,M.Fašungová – Ye Min Aung (MYA),
E.Bayarsaikhan (MGL) 21:15,20:22,21:16,
	(finále)		M.Matejka,M.Fašungová – E.Olonbayar,G.Batchuluun 
				(MGL) 21:14,21:16 = 1.miesto z 8 párov, muži zo 4 krajín a
 ženy z dvoch krajín.

Spracoval: F.Guldan

