Majstrovstvá Európy veteránov 2012
(Ďalšie dva priame súboje o medailu)


	Desiate ME veteránov sa uskutočnili v bulharskej metropole Sofii v dňoch 17.9.-22.9.2012. Na šampionát sa prihlásilo 648 hráčov z 29 krajín, čo je opäť nový rekord v účasti na tomto podujatí. Súťažilo sa v 8 vekových kategóriách: nad 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 a 70 rokov, pričom v najstaršej vekovej kategórii sa súťažilo po prvý krát. Neustály nárast počtu účastníkov a zastúpených krajín a tiež aj zvyšovanie hernej kvality účastníkov je spôsobené tým, že v mnohých európskych krajinách sa už aj súťaže veteránov berú vážne. Slovensko na ME reprezentovali Juraj Brestovský v kategórii nad 45 rokov a Jaroslav Kozák v kategórii nad 65 rokov. Obaja štartovali na vlastné náklady.
	Pred súťažou sa zdalo, že situácia je priaznivá, aby Slovensko konečne získalo svoju prvú medailu z ME. Šance sa rysovali najmä pre Juraja Brestovského, ktorý si svojim výborným výkonom a druhým miestom v apríli na turnaji All England veteránov vyslúžil od BE nasadenie v dvojhre ako číslo 3-4. Podarila sa mu aj dohoda o štvorhre s dobrým anglickým hráčom Eghanom, takže aj tu sa rysovali možnosti na medailový výsledok. V Sofii Brestovský v oboch disciplínach bez problémov prešiel do štvrťfinále a dostal sa k stretnutiam, kde sa už bojovalo priamo o medailu. V dvojhre aj štvorhre to boli vyrovnané stretnutia avšak bohužiaľ opäť bez víťazného konca. Celkove už päť krát sa slovenským hráčom na ME veteránov nepodarilo urobiť posledný krok k medaile zo štvrťfinále do semifinále – predtým to boli v rokoch 2001 Guldan, 2006 Budinský a 2010 Brestovský. Slovensko tak na svoju prvú medailu z ME a MS musí čakať ďalej.
	Jaroslav Kozák bol na ME veteránov po prvý raz a svojím výkonom nesklamal. V dvojhre porazil porazil Poliaka Kowalského a prebojoval sa do osemfinále. V štvorhre spolu s tým istým Poliakom prehrali v prvom kole po vyrovnanom trojsetovom zápase.

Prehľad výsledkov slovenských reprezentantov:

DM nad 45 rokov (48 mužov)
1.kolo		J.Brestovský voľný žreb,
2.kolo		J.Brestovský – Andrea Barrale (ITA) 21:4,21:7,
3.kolo		J.Brestovský – Kiril Vasilev (BUL) 21:4,21:3,
štvrťfinále	Geir Olve Storvik (NOR) – J.Brestovský 21:13,21:18 = 5.-8.miesto.

ŠM nad 45 rokov (30 dvojíc)
1.kolo		J.Brestovský, Daniel Eghan (ENG) – E.Poludkin, M.Shekherev (RUS) 21:17,
21,10, 
2.kolo		J.Brestovský, D.Eghan (ENG) – N.Carlson, A.Persson (SWE) 21:16, 21:15,
21,10, 
štvrťfinále	J.Brestovský, Daniel Eghan (ENG) – N.Ponting, N.Wheatley (ENG) 21:23,
15:21 = 5.-8.miesto

DM nad 65 rokov (28 mužov)
1.kolo		J.Kozák – A.Kowalski (POL) 21:16,21:9,
2.kolo		J.Kozák – H.Huch (GER) 9:21,14:21 = 9.-16.miesto

ŠM nad 65 rokov (21 dvojíc)
1.kolo		J.Kozák, Andrzej Kowalski (POL) – B.Auberg, K.Moller (NOR) 
21:19,14:21,17:21 = 17.-21.miesto.

Celkom sa rozdalo 40 sád medailí v ôsmich vekových kategóriách od 35+ do 70+ rokov. O medaily sa podelilo celkove 16 krajín z 29 zúčastnených. Najviac zlata pozbierali anglickí hráči a hráčky, celkom šestnásť, na druhom mieste v úspešnosti boli Nemci so šiestimi zlatými medailami.

Spracoval: F.Guldan

