Majstrovstvá Európy veteránov 2008
(Slovenskí veteráni bez víťazstva)


	Ôsme ME veteránov sa uskutočnili v španielskom prímorskom letovisku Punta Umbria asi 100 km od Sevilly v dňoch 29.9.-4.10.2008 za prítomnosti okolo 500 účastníkov z 23 krajín. Súťažilo sa v 7 vekových kategóriách: nad 35, 40, 45, 50, 55, 60 a 65 rokov. Kategória nad 65 rokov bola organizovaná po prvý raz a na prekvapenie v nej bola veľmi pekná účasť. Aj v ostatných kategóriách bolo početné zastúpenie a celkove treba konštatovať, že európsky veteránsky bedminton je vo veľkom rozvoji. Počty účastníkov a zastúpených krajín sa neustále zvyšujú, ale zvyšuje sa aj herná kvalita účastníkov. Je to obdivuhodné sledovať, akú pohyblivosť a kondíciu si udržujú viacerí hráči aj v tých najvyšších vekových kategóriách. Súvisí to zrejme s tým, že okrem oficiálnych majstrovstiev sa v Európe poriada aj čoraz viac medzinárodných veteránskych turnajov a veteráni pravidelne a intenzívne trénujú. Slovensko na ME reprezentovali Juraj Brestovský, Dušan Šimek a Filip Guldan. Hráči štartovali na vlastné náklady, zväz prispel úhradou štartovného poplatku.
	Z piatich stretnutí, na ktoré naši reprezentanti nastúpili na ihrisko, nebolo bohužiaľ ani jedno víťazné, aj keď vo všetkých zápasoch bol priebeh väčšej časti hry pomerne vyrovnaný. Smolu vo vylosovaní mal J.Brestovský. V dvojhre narazil hneď v prvom kole na 3.nasadeného Angličana R.Baggu, ktorý sa nakoniec stal celkovým víťazom dvojhry aj štvorhry kategórie nad 40 rokov. Aj v štvorhre dvojica Brestovský-Šimek bola vylosovaná proti nasadenému dánskemu páru. Napriek tomu bol tento zápas najlepším z našich piatich vystúpení. Dáni našich spočiatku zrejme mierne podcenili a začali vo veľmi voľnom tempe a boli dokonale zaskočení dobrým výkonom našich, ktorí vyhrali prvý set 21:16. V druhom sete Dáni značne pridali a bez problémov ho vyhrali 21:8. V treťom sete sa rozpútal veľký boj, naši držali dlho s Dánmi krok, ale nakoniec podľahli 21:14. Celkové skóre našich veteránov tak zostáva po piatich ročníkoch MEV, na ktorých sa naši hráči zúčastnili, stále veľmi nízke – doposiaľ len tri víťazné zápasy (2 krát Guldan v roku 2001 v Sofii a 1 krát Budinský v roku 2006 v Amersfoorte).
	Organizačná úroveň ME bola na celkom slušnej výške. Hala bola vybavená elektronickými ukazovateľmi skóre aj s menami, ktoré sa navyše všetky premietali aj na centrálne plátno. Na všetkých stretnutiach boli aj čiaroví rozhodcovia. Časový plán bol dobre pripravený – temer stále sa dodržiaval. Kladom bolo 6 výborných kobercov Yonex a kvalitné košíky Yonex AS50 bez obmedzovania počtu. Slávnostné zahájenie s vlajkovým pochodom sa uskutočnilo v sále oficiálneho hotela ME. Najväčším nedostatkom boli chýbajúce ihriská na rozohrávanie a trochu stiesnené pomery v šatniach a v hale. Miesto a termín šampionátu boli vynikajúco zvolené – mestečko Punta Umbria je prímorské rekreačné centrum a v čase, ktorý bol zvolený na podujatie tam bolo ideálne počasie – teplota od 20 do 30 stupňov, takže väčšina účastníkov spojila súťaž s dovolenkovým pobytom pri mori.
Vo väčšine kategórií dominovali ako obyčajne hráči z bedmintonovo vyspelých krajín: Dáni, Angličania, prípadne Nemci, Švédi a niekoľko jednotlivcov z iných krajín. Vo všeobecnosti však treba povedať, že rozdiel medzi našimi hráčmi a veteránskou špičkou je oveľa menší ako v nižších vekových kategóriách. Slovensko na šampionáte reprezentovala dobrým výkonom aj naša mladá rozhodkyňa Zuzana Kutlíková - Dolinayová.

Prehľad výsledkov slovenských reprezentantov:

DM nad 40 rokov (29 mužov)
1.kolo		J.Brestovský – Rajeev Bagga (ENG) 11:21, 9:21 = 17.-29.miesto
		D.Šimek – Jiří Dohnal (CZE) 10:21, 8:21 = 17.-29.miesto

ŠM nad 40 rokov (20 dvojíc)
1.kolo		J.Brestovský, D.Šimek – voľný žreb
2.kolo	J.Brestovský, D.Šimek – Jan Kryger, Per Legynd (DEN) 21:16, 8:21, 14:21 = = 9.-16.miesto

DM nad 55 rokov (25 mužov)
1.kolo		F.Guldan – Ole Christian Frog (NOR) 14:21, 12:21 = 17.-25. miesto

ŠM nad 55 rokov (20 dvojíc)
1.kolo		F.Guldan, Helge Hansen (NOR) – Curt Ingedahl, Lars Winnberg (SWE) W/0
(Švédi nenastúpili),
2.kolo	F.Guldan, H.Hansen – Jacek Szafranski (POL), Micky van Asdonck (NED) 18:21,10:21 = 9.-16. miesto

Rozdelenie veteránskych titulov:

Celkom sa rozdalo 35 sád medailí v siedmich vekových kategóriách od 35+ do 65+ rokov.
Najviac zlata pozbierali anglickí hráči a hráčky, celkom trinásť. Výrazne im sekudovali Dáni (deväť zlatých) a Nemci (päť a pol zlatých). Ďalšie si podelili Švédsko (2), Holandsko (1,5), Bielorusko (1,5), Rusko (1), Španielsko (1) a Škótsko (0,5).



Spracoval: F.Guldan

