Olympijské hry Peking 2008


	Bedmintonové súťaže na OH v Pekingu sa uskutočnili v dňoch 9.-17.8.2008. Po prvý raz sa na OH zúčastnila aj slovenská reprezentantka Eva Sládeková. Štartovala len v dvojhre. V prvom kole mala voľný žreb, v druhom kole sa stretla s hráčkou Hongkongu Chen Wang, s ktorou prehrala 7:21,8:21, takže celkove obsadila 17.-32.miesto zo 47 účastníčok dvojhry.
V ďalšom uvádzame sériu článkov o bedmintone na OH aj s výsledkami.

Eva Sládeková: Noša prvých zážitkov
Ako nám Eva sľúbila, e-mailom poslala v stredu ráno nášho času prvé dojmy z olympijského Pekingu. Napriek časovej tiesni ponúkla sumár zážitkov. 

Nabitý program
„Ešte sa nezačala olympiáda a už mám toľko zážitkov, že by som potrebovala hodiny na vypísanie.... Času však na to momentálne vôbec nie je, deň nám ubehne ako voda. Presúvanie na tréningy nám trvá dosť dlho. Denný režim máme nastavený asi takto: Vstávame o 9. h, ideme na raňajky o 10. h, potom rovno transport na tréning, ktorý trvá 40 minút, trénujeme dve hodiny, transport späť do olympijskej dediny zase 40 minút, obed zhruba do 16. - 17. h a potom večer sa vždy stretne partia, ideme relaxovať pri biliarde, máme stretnutia, včera vztyčovanie vlajky, rozhovory s ostatnými športovcami výpravy... a je hneď 11 - 12 hodín večer.... Ujde to fakt rýchlo, hlavne keď musím kombinovať tréningy. 

Cesta a ubytovanie
Cesta bola úplne v poriadku, prišli sme načas, pospali v lietadle, žiadne problémy na letisku vo Viedni ani v Pekingu neboli. 
Ubytovanie je výborné - bývame v bloku spolu s Estóncami. Predstavte si sídlisko, kde žijú len športovci. je tu asi 8 blokov domov, 8- až 12-poschodovych. V jednom z nich žijeme spolu s nimi, prvé 4 poschodia obývajú Estónci a od 5 po 9 sme my. Na každom poschodí sú ako keby 4 byty, ktoré majú 4 izby. Ja bývam spolu s Elenou Kaliskou, babami z rýchlostnej kanoistiky a stolnou tenistkou Evou Ódorovou. 
Postele sú dobre tvrdé, takže sa mi dobre spi , čo je základ :-). Na izbe však nemáme internet ani televíziu, ale nejako to nechýba. Však aj tak nie je na to čas, síce by bolo pohodlnejšie napísať aj tento mail z postele, ale netcafé sú na každom rohu, aj wireless pripojenia. 
Čo sa týka stravy, máme obrovský výber v obrovskej miestnosti, kde je kapacita asi 2- až 3-tisíc ľudí, stretávame tam najväčšie osobnosti zo všetkých športov. 

Zvnútra slovenského tímu
Na programe sa do soboty nebude nič meniť. Chcem sa teraz sústrediť na zápas, takže päty z dediny vystrkujem, len keď idem trénovať. Keď sme v dedine, buď relaxujeme na biliarde (včera som si zahrala s Miloškom Mečířom a Dominikom Hrbatým :-)), alebo si idem zaplávať, alebo do posilky. 
Máme tu aj lekársky tím, fyzioterapeutov. Dnes, napríklad, mám tréning večer a potom si dám masáž. Na obzeranie pamiatok a iných športov bude čas neskôr. 
V našom dome panuje neskutočne super nálada - máme srandu, sme spolu, držíme pokope. pozerávame filmy, kecáme... Bavíme sa o skúsenostiach, navzájom sa obohacujeme o ne. Veľa som sa dozvedela napríklad o vzpieraní - to si človek myslí, že je len hlúpe nadvihovanie činiek nad hlavu, ale už teraz viem, že to tak nie je, je to fakt veda.

Tajná zbraň? 
Je obrovskou skúsenosťou a zaujímavosťou pre mňa sa rozprávať s ostatnými našimi olympionikmi. Sú veľmi zvedaví a pýtajú sa ma na bedminton. Mnohí štartujú neskôr a chcú ma prísť povzbudiť na zápas - doniesť rapkáče a tú Hongkongčanku vyviesť z miery :-))))"


Sládeková si chce duel užiť a podať maximálny výkon
Slovenskú bedmintonovú reprezentantku Evu Sládekovú čaká úvodné vystúpenie na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu v nedeľu 10. 8., keď o 18.30 h miestneho času (12.30 h SELČ) nastúpi na duel 2. kola dvojhry žien (v 1. kole má voľný žreb, pozn.). Jej súperkou bude jedna z ašpirantiek na medailu, svetová šestka Wang Čen z Hongkongu. 
"Budeme hrať v nádhernej hlavnej hale a dokonca na centrálnom kurte. Zápas si chcem užiť a podať maximálny výkon. Wang som videla na prvom tréningu. Je to veľká hviezda, ktorá sa aj tu ocitla v centre pozornosti médií," uviedla pre agentúru SITA 26-ročná Trenčianka. 
Sládeková sa na svoje šance proti vysokofavorizovanej Wang Čen pozerá triezvymi očami. "Kým v tenise môže napríklad 60. hráčka rebríčka potrápiť svetovú jednotku, v bedmintone je medzi najlepšou desiatkou a ostatnými priepastnejší rozdiel. Ázijčanky sú o dve - tri triedy kvalitatívne vyššie ako my. Napriek tomu sa pokúsim udržať tempo duelu a uhrať nejaké body, čo by bol pre mňa veľký úspech," zaželala si pred súbojom so štvrtou nasadenou hráčkou turnaja najlepšia slovenská bedmintonistka.
Eva Sládeková je v dejisku OH od uplynulej nedele. "Na kurte trénujem raz denne aj vzhľadom na presuny, ktoré sú časovo dosť komplikované. Bola možnosť zahrať si aj ďalšími účastníčkami turnaja, ale nechcela som to takpovediac siliť. Najskôr som si chcela zvyknúť na prostredie a aklimatizovať sa, preto sa pripravujem s mojím trénerom Mišom Matejkom," informovala po štvrtkovom tréningu hráčka M-Šport Trenčín.
Sládekovú vo štvrtok ešte čakala slávnosť otvorenia Slovenského domu. V piatok má tréningové voľno, absolvuje len masáž, prípadne si pôjde zabehať alebo zaplávať a večer sa zúčastní na otváracom ceremoniáli OH 2008. V sobotu by si chcela len ľahko zatrénovať.

Slovenský bedminton má za sebou olympijskú premiéru
Prvou Slovenkou v bedmintonových súťažiach pod olympijskými kruhmi sa stala Trenčanka Eva Sládeková. V stretnutí 2. kola dvojhry podľahla favorizovanej Chen Wang z Hongkongu v dvoch setoch a so súťažou sa rozlúčila.
Nikto reálne uvažujúci nemohol čakať v dueli väčšie prekvapenie. Kvalitatívny rozdiel 111 miest vo svetovom rebríčku (6. a 117.) jasne ukazoval, že Ázijčanka bude v dueli dominovať. Prvý set bola jasne v jej réžii, druhý bol však už vyrovnanejší. Eva držala krok do stavu 7:9, potom však súperka urobila šnúru siedmich bodov a podľa očakávania dotiahla za 21 minút zápas do víťazného konca. 
Význam Evinej účasti na olympiáde z pohľadu rozvoja a popularizácie slovenského bedmintonu však zrejme docení až budúcnosť. V každom prípade sa zapísala do histórie a za robotu, ktorú urobila pre postup do Pekingu, jej patrí obdiv a vďaka.

Prvotriedna senzácia: Vypadli Číňanky vo štvorhre!
O senzáciu na bedmintonovom turnaji žien na olympijských hrách v Pekingu sa v pondelok postarali Japonky Mijuki Maedová so Satoko Suecunovou, ktoré vo štvrťfinále ženskej štvorhry vyradili obhajkyne zlata z Atén, domáce superfavoritky Jang Wei a Žang Jie-wen. Číňanky viedli v kľúčovom treťom sete 19:16 a boli dva body od triumfu, ale po sérii chýb set (21:23) aj zápas prehrali.
"Je to najväčšie víťazstvo nášho života," tešila sa Suecunová. "Hoci sme v treťom sete mali na konte už dvadsať bodov, nemali sme nič isté, veď Číňanky sú olympijské víťazky. Kým sme nepremenili mečbal, dovtedy sme nemohli ani len na chvíľku pomyslieť na víťazstvo."
Výsledky:
Štvorhra žien, štvrťfinále:
Miyuki Maeda, Satoko Suetsuna (Jap.) – Wei Yang, Jiewen Zhang (Čína-1) 2:1 (-8, 21,14),
Hyo-Jung Lee, Kyung-Won Lee (Kór.-4) – Yanmei Jiang, Yujia Li (Singapúr) 2:0 (15, 12),
Yili Wei, Yawen Zhang (Čína-3) – Wen-Hsing Cheng, Yu-Chin Chien (Taiwan) 2:0 (14, 18),
Jing Du, Yang Yu (Čína-2) – Kumiko Ogura, Reiko Shiota (Jap.) 2:0 (8, 5).


Poznáme prvé semifinalistky dvojhry i finalistky štvorhy
V stredu predpoludním sa odohrali v Pekingu prvé dve štvrťfinále dvojhry žien, ktoré priniesli vyše hodinové drámy.
Podľa očakávania sa medzi štyri najlepšie dostala Číňanka Ning Zhang, ktorá porazila Francúzku Hongyan Pi v ťažkej, trojsetovej bitke, keď tretie dejstvo vyhrala 21:19. Aj druhé štvrťfinále prinieslo trojsetový boj dvoch nenasadených hráčok, v ktorom síce Indonézanka Yuliantiová prehrala prvý set s Indkou Nehwalovou, ale ďalšie dva už boli v jej réžii a dostala sa tak do elitného kvarteta.
Na programe bolo aj prvé semifinále štvorhry žien. Kórejky Hyo-Jung Lee a Kyung-Won Lee nepripustili Japonky Suetsunovú a Maedovú k ďalšej senzácii a v dvoch setoch si zabezpečili účasť v boji o zlato.
Okrem toho sa hrali aj dve štvrťfinále mužskej štvorhry. Do semifinále sa prebojovali nenasadení Kórejci Lee a Hwang, ktorí porazili japonských súperov, a aj favorizovaní Číňania Cai, Fu po hladkej výhre nad americkým párom. 

Výsledky - streda, predpoludním:
Dvojhra žien, štvrťfinále: 
Ning Zhang (Čína-2) - Hongyan Pi (Fran.-5) 2:1 (8, -19, 19)
Maria Kristin Yuliantiová (Indon.) - Saina Nehwalová (India) 2:1 (-26,. 14, 15) 
Štvorhra žien, semifinále:
Hyo-Jung Lee, Kyung-Won Lee (Kór.-4) – Miyuki Maedová, Satoko Suetsunová (Jap.) 2:0 (20, 15). 
Štvorhra mužov, šťvrťfinále: 
Jae-Jin Lee, Ji-Man Hwang (Kór.) - Keita Masuda, Tadashi Ohtsuka (Jap.) 2:1 (12, -18, 9)
Yun Cai, Haifeng Fu (Čína-2) – Howard Bach, Bob Malaythong (USA) 2:0 (9, 10).

V ženských disciplínach Európa bez medaily
Stredajšie popoludňajšie boje v Pekingu dali definitívnu bodku za účasťou Európaniek vo dvojhre a štvorhre.
Do semifinále dvojhry postúpili obe Číňanky. Svetová jednotka Xingfang Xie síce hrala s Nemkou Huaiwen Xu absolútne vyrovnanú partiu, v koncovkách sa však zhostila roly favoritky a bude bojovať o medaily. To isté platí o jej krajanke Lan Lu, ktorá so súperkou z Malajzie hladko vyhrala prvý set, a keď zvládla koncovku druhého, ocitla sa v elitnom kvartete. V piatkovom semifinále tak na seba narazia práve dve spomínané domáce hráčky, druhý pár tvoria ďalšia Číňanka Ning Zhang a nenasadená Indonézanka Yuliantiová.
Poznáme už finalistky ženskej štvorhry. Ako druhé sa tam dostali domáce Jing Du a Yang Yu, ktoré pomerne s prehľadom zvládli „čínske derby“. Ich súperkami v piatkovom boji o zlato budú kórejské hráčky Hyo-Jung Lee a Kyung-Won Lee. Ak v tejto disciplíne nezískajú prvenstvo Číňanky, bude to veľká senzácia a veľmi trpké sklamanie pre domácich.
V mužskej štvorhre sa Európania predsa len pobijú o medaily zásluhou dánskeho páru Paaske, Rasmussen. Tí v starokontinentálnom súboji v troch setoch porazili Poliakov Logosza s Mateusziakom. Štvrtým do semifinálovej partie, a zároveň súpermi Dánov budú indonézske svetové jednotky Kido a Setiawan, ktorí prešli cez súperov z Malajzie. V semifinále sa tak zíde pestrá spoločnosť párov zo štyroch krajín, keďže druhú dvojice tvoria Kórejci a Číňania. A zdá sa, že práve táto disciplína môže najreálnejšie otriasť čínskym plánom o piatich zlatých z pekinských hier. 

Štvrtkový program na olympiáde Pekingu bude patriť štvrťfinálovým súbojom v mužskej dvojhre a v mixe. 
V mužskom singli ostal v hre posledný európsky mohykán - starý dobrý Peter Gade. Toho však čaká domáci superfavorit Dan Lin a pri pohľade na kurzy stávkových spoločností tu podľa papiera niet o čom diskutovať. Joj, o to sladšie by bolo to prekvapenie… Inak, favoritom sa tu zatiaľ darí, prví štyria nasadení (z toho traja Číňania) sú naďalej v hre.
Mix je disciplínou, kde majú európski hráči najväčšie zastúpenie, až trojnásobné z ôsmich párov. Číňanom ostal jediný pár a tak je to pre nich ďalší neuralgický bod absolútne úspešnej vízie. Jediná krajina s dvojnásobným zastúpením je Indonézia. Bedmintonová rodina na starom kontinente však určite bude mať iných favoritov. 

Výsledky - streda, popoludnie:
Dvojhra žien, štvrťfinále: 
Xingfang Xie (Čína-1)- Huaiwen Xu (Nem.-7) 2:0 (19, 20) 
Lan Lu (Čína-3) – Mew Choo Wong (Malaj.-8) 2:0 (7 ,27)
Štvorhra žien, semifinále: 
Jing Du, Yang Yu (Čína-2) - Yili Wei, Yawen Zhang (Čína-3) 2:0 (19, 12).
Štvorhra mužov, štvrťfinále: 
Markis Kido, Hendra Setiawan (Indon.-1)- Kien Keat Koo, Boon Heong Tan (Malaj.) 2:0 (16, 18)
Lars Paaske, Jonas Rasmussen (Dán.) - Michal Logosz, Robert Mateusziak (Poľ.) 2:1 (-17, 11, 15)

Európania ostali bez finále
Poslední európski zástupcovia v Pekingu, dánsky pár Paaske-Rasmussen vo štvorhre, prehrali v piatkovom semifinále a Európania tak ostali bez jedinej finálovej účasti.
V mužskom debli sa do finále prebojovali dva najvyššie nasadené páry. Spomínaných Dánov vyradili Indonézania Kido a Setiawan. V druhom semifinále sa presadili domáci Yun Cai a Haifeng Fu, ktorí v prestížnom súboji s kórejským párom vyhrali po boji prvý set, v druhom súperov zvalcovali.
V piatok popoludní sa budú rozdávať už aj prvé medaily v ženskej štvorhre. Čína bude prvýkrát obhajovať svoj cieľ „5 x zlato“, pobijú sa oň čínsky a kórejský pár. Bude sa hrať aj očakávané semifinále mužskej dvojhry, v tom prvom ne seba narazia Leeovci - malajský a kórejský, v druhom sa proti sebe postavia čínski rivali Dan Lin a Jin Chen. 

Výsledky z piatka - predpoludním:
Dvojhra žien - semifinále:
Xingfang Xie (Čína-1) – Lan Lu (Čína-3) 2:1 (-7, 10, 12)
Ning Zhang (Čína-2)- Maria Kristin Yuliantiová (Indon.) 2:0 (15, 15) 
Štvorhra mužov - semifinále:
Markis Kido, Hendra Setiawan (Indon.-1) – Lars Paaske, Jonas Rasmussen 2:0 (19, 17)
Yun Cai, Haifeng Fu (Čína-2) Jae Jin Lee, Ji Man Hwang 2:0 (20, 8).

Výsledky zo štvrtka:
Dvojhra mužov, štvrťfinále:
Jin Chen (Čína-4) - Yu-Hsing Hsieh (Taiwan) 2:0 (8, 14)
Chong Wei Lee (Malaj.-2) - Sony Dwi Kuncoro (Indon.-6) 2:0 (9, 11)
Hyun Il Lee (Kór.) - Chunlai Bao (Čína-3) 2:0 (21,11)
Dan Lin (Čína-1) - Peter Gade (Dán.-8) 2:0 (13, 16)
Mix, štvrťfinále:
Hanbin He, Yang Yu (Čína-4) - Robert Mateusziak, Nadežda Kostiuczyková (Poľ.) 2:0 (20, 21)
Nova Widianto, Liliyana Natsirová (Indon.-1) – Sudket Prapakamol, Saralee Thoungthongkamová (Thaj.) 2:0 (13, 19)
Yong Dae Lee, Hyo Jung Lee (Kór.) - Nathan Robertson, Gail Emmsová (V. Brit.) 2:0 (19, 12)
Flandy Limpele, Vita Marissaová (Indon.-3) - Thomas Laybourn, Kamilla Rytter-Juhlová (Dán.) 2:1 (17, -15, 17)

Čína má prvú zlatú medailu
Na olympiáde v Pekingu sa udeľovala prvá kolekcia medailí - v ženskej štvorhre. 
Vo finále došlo ku tradičnej konfrontácii veľmocí z tejto sezóny. Číňanky Jing Du a Yang Yu v súboji s kórejským párom Lee, Lee mali prvý set pod kontrolou v bez väčších problémov ho vyhrali. V druhom mali kórejské hráčky lepší nástup, v polovici setu viedli ešte 11:10, ale potom absolútne nezachytili nástup Číňaniek. Tie urobili sériu ôsmich bodov a za frenetického nadšenia publika rozhodli o prvej tehličke do plánovanej päťdielnej čínskej zlatej skladačky. Triumf domácich umocnili tretím miestom Yili Wei a Yawen Zhang, ktoré v boji o bronz porazili hladko japonské súperky. Popravde, v tejto disciplíne Číňanky dlhodobo kraľujú a iný výsledok, než ich triumf, by bol obrovskou senzáciou. 
Očakávané mužské semifinále rozhodlo, že o zlato sa pobijú dvaja najlepší hráči sveta. Výborný zápas priniesol súboj Leeovcov - ten z Malajzie vyhral prvý set, v druhom bol lepší Kórejčan, a tak sa rozhodovalo v treťom. Nástup vyšiel svetovej dvojke z Malajzie, Chong Wei Lee viedol 8:1 a tento nástup už Kórejčan nerozdýchal, hoci sa veľmi snažil. V druhom, čisto čínskom semifinále, nezaváhal Dan Lin, ktorý porazil, v dvoch setoch Jin Chena. Zápasu však chýbal väčší náboj, a hoci to bol špičkový bedminton, do mysle sa možno vkrádali pochybnosti o čínskej „tímovej réžii“, Najmä, ak podobné praktiky Číňania už neraz použili, a dokonca bez väčších problémov aj priznali. Každopádne, nedeľňajšie finále asi bude jedným z vrcholov celej olympiády. 

Piatkový program sme si mohli užiť v priamom prenose STV 3. Ako spolukomentátorka účinkovala Eva Sládeková a napriek tomu, že nemá so žurnalistikou veľa skúseností, bola lepšou z komentátorskej dvojice...

Výsledky - piatok popoludní:
Štvorhra žien: 
Finále: Jing Du, Yang Yu (Čína-2) - Hyo-Jung Lee, Kyung-Won Lee (Kór.-4) 2:0 (15, 13)
O 3. miesto: Yili Wei, Yawen Zhang (Čína-3) - Miyuki Maedová, Satoko Suetsunová (Jap.) 2:0 (17, 10)
Dvojhra mužov - semifinále:
Dan Lin (Čína-1) - Jin Chen (Čína-4) 2:0 (12, 18)
Chong Wei Lee (Malaj.-2) - Hyun Il Lee (Kór.) 2:1 (18, -13, 13)

Ning Zhang obhájila zlato, Európa bez medaily
V sobotu predpoludním sa rozdávala v Pekingu druhá medailová kolekcia. V dvojhre žien obhájila prvenstvo z Atén domáca Ning Zhang. V súboji dvoch najlepších hráčok sveta s krajankou Xingfang Xie boli prvé dva sety vždy v pevnej réžii jednej hráčky, rozhodoval tretí. Bol vyrovnaný, napokon ho pre seba získala svetová dvojka Ning Zhang, ktorá sa tak stala jedinou obhajkyňou zlata z roku 2004.
Kompletnú medailovú zbierku zo ženského singla pre Čínu zmarila Indonézanka Yuliantiová, ktorá v boji o bronz porazila domácu Lan Lu.
V súboji o bronz v mužskej štvorhre mala Európa svoje posledné medailové želiezko. Dáni Paaske s Rasmussenom dobre začali, proti kórejskej dvojici vyhrali vcelku jasne prvý set, ale v ďalších dvoch vyrovnaných dejstvách už na súperov nestačili. Po prvýkrát v histórii bedmintonu na olympiádach tak ostal starý kontinent bez cenného kovu. 

Výsledky - sobota predpoludním:
Dvojhra žien:
Finále: Ning Zhang (Čína-2) - Xingfang Xie (Čína-1) 2:1 (12, -10, 18)
O 3. miesto: Maria Kristin Yuliantiová (Indon.) - Lan Lu (Čína-3) 2:1 (-11, 13, 15) 
Štvorhra mužov:
O 3. miesto: Jae Jin Lee, Ji Man Hwang (Kór.) - Lars Paaske, Jonas Rasmussen (Dán.) 2:1 (-13, 18, 17)

Čínsky sen o piatich zlatých sa skončil
V Pekingu sa rozdeľovali medailové sady v tretej disciplíne - štvorhre mužov.
Pozíciu svetových jednotiek obhájili Indonézania Markis Kido a Hendra Setiawan, ktorí vo finále bravúrne ustáli aj tlak prostredia, keďže hrali proti domácej dvojici Yun Cai, Haifeng Fu. V prvom sete to však vyzeralo s neskoršími víťazmi zle-nedobre, Číňania na nich vybehli skutočne zhusta a ujali sa vedenia. V druhom dejstve však prišiel dôležitý zlom, Indonézania ho získali vo svoj prospech a herne mali jasne navrch. V treťom sete stavili Kido a Setiawan na úvodný nástup, viedli už 10:4, pauzovalo sa za stavu 11:7. Svetové jednotky si náskok postrážili, viedli už 20:12, a aj keď mali problémy s mečbalmi, piaty napokon premenili a získali zlato.
Definitívne tak ukončili čínsky sen o piatich prvenstvách na domácej olympiáde. Ba čo viac vzhľadom na vývoj mixu už Čína získa maximálne tri zlatá, a to je určite menej, než pri svojich ambíciách a sebavedomí čakali. 
Zaujímavý bol súboj o bronz v mužskej dvojhre. Čínsky mladík Jin Chen zvládol prestížny súboj s Kórejcom Hyun Il Lee v troch setoch a zabezpečil tak druhú čínsku medailu z mužského singlu. Tú prvú získa Dan Lin, o tom, aká bude, rozhodne nedeľňajšie finále.
V semifinále mixu sa presadili svetové jednotky z Indonézie, Widianto a Natsirová. Za stavu 1:1 na sety proti poslednému čínskemu páru v súťaži, Cai a Fu, zvládli infarktové koncovku rozhodujúceho dejstva a vyradili tak usporiadateľskú krajinu z bojov o zlato. O to sa pobijú s nenasadeným kórejským párom Leeovcov, ktorý v semifinále zdolal druhý indonézsky pár Limpele, Marissaová. 

Štvorhra mužov - finále: 
Markis Kido, Hendra Setiawan (Indon.-1) - Yun Cai, Haifeng Fu (Čína-2) 2:1 (-12, 11, 16) 
Dvojhra mužov - o 3. miesto:
Jin Chen (Čína-4) - Hyun Il Lee (Kór.) 2:1 (16, -12, 14)
Mix - semifinále:
Nova Widianto, Liliyana Natsirová (Indon.-1) - Hanbin He, Yang Yu (Čína-4) 2:1 (-15, 11, 21)
Yong Dae Lee, Hyo Jung Lee (Kór.) - Flandy Limpele, Vita Marissaová (Indon.-3) 2:1 (9, -12, 17)

Olympijská víťazka končí kariéru
V emóciami nabitom súboji o srdcia domácich priaznivcov sa napokon tešila z obhajoby aténskeho zlata 33-ročná Žang Ning, ktorá zdolala o 6 rokov mladšiu najvyššie nasadenú Sing-fang Sie 2:1 (12, -10, 18). Po trojsetovej bitke a vôbec najdlhšie trvajúcom stretnutí na ženskom turnaji sa skúsenejšia zo súperiek zosunula na zem v slzách. Staršiu víťazku si olympijská bedmintonová história nepamätá. Veľký triumf však zároveň uzavrel jej aktívnu kariéru. 
"Som neopísateľne šťastná. Bedmintonu som za uplynulé štyri roky toľko obetovala, stále som zápasila so zraneniami. Dokonalá bodka mojej bedmintonovej kariéry," rozplývala sa Žang po tom, ako zastavila svoju krajanku na ceste za naplnením jedného olympijského príbehu. Sie je priateľkou čínskeho bedmintonového búrliváka Lin Dana, ktorý sa predstaví v nedeľnom finále dvojhry mužov proti Malajzijčanovi Lee Čong Weiovi. V prípade jej víťazstva by Čína mohla ospevovať svoj zlatý pár.

Dan Lin ukázal, že je kráľom
Na olympiáde v Pekingu sa skončili bedmintonové súťaže.
Najväčšia pozornosť sa sústredila na finále mužskej dvojhry. Z očakávaného vyrovnaného súboja dvoch najlepších hráčov sveta nebolo napokon nič, keďže to bola one man show domáceho miláčika Dan Lina. Svetová jednotka vyhrala prvý set pomerom 21:12 a v druhom si už Chong Wei Leeho vodil po kurte ako začiatočníka. Lin viedol už 17:4 a napokon dovolil súperovi len osem bodov… Získal pre Čínu tretiu zlatú a potvrdil, že pri plnom sústredení a patričnej hernej forme momentálne nemá na svete konkurenciu.
Finále mixu sa skončilo prekvapujúcim víťazstvom nenasadeného kórejského páru Leeovcov nad svetovými jednotkami Widiantom a Natsirovou. Indonézania nenašli na súperov patričnú zbraň a musia sa uspokojiť so striebrom. Bronz z mixu patrí Číňanom He a Yu, čo podčiarklo ich suverenitu v konečnej medailovej bilancii. Päť zlatých to síce nebolo, ale aj tak si domáci potvrdili pozíciu svetovej veľmoci číslo 1.
Najúspešnejšou individuálnou hráčkou sa stala Kórejčanka Hyo Jung Lee s jednou zlatou a jednou striebornou medailou. 

Dvojhra mužov - finále:
Dan Lin (Čína-1) - Chong Wei Lee (Malaj.-2) 2:0 (12, 8) 
Mix:
Finále: Yong Dae Lee, Hyo Jung Lee (Kór.) - Nova Widianto, Lilyana Natsirová (Indon.-1) 2:0 (11, 17)
O 3. miesto: Hanbin He, Yang Yu (Čína-4) - Flandy Limpele, Vita Marissaová (Indon.-3) 2:1 (-19, 17, 21)

Medailová bilancia krajín na OH 2008:
1. Čína 3 2 3
2. Kórea 1 1 1
Indonézia 1 1 1
4. Malajzia 0 1 0

Z článkov M.Beleja spracoval: F. Guldan

