Výsledky MM Mongolska 2009


	Turnaj BWF kategórie 4b Mongolia International Series 2009 s dotáciou 5 tisíc dolárov sa uskutočnil v dňoch 7.-10.10.2009 v Ulánbátare. SR na ňom oficiálne reprezentovali hráči teamu Londýn Michal Matejka a Monika Fašungová a darilo sa im vynikajúco. Monika vyhrala všetko, čo sa dalo a Mišo dominoval v dvojhre a mixe. Napriek slabšej konkurencii na turnaji je to pre oboch životný úspech – ešte nikdy doteraz slovenský hráč nevyhral turnaj kategórie International Series. Okrem dolárových prémií získali obaja hráči aj rekordné počty bodov do svetových rebríčkov, čo im môže pomôcť na dlhej ceste za postupom na OH 2012 v Londýne.
Po úspešnom vystúpení sa k podujatiu priamo z exotického Mongolska mailom vyjadril Mišo Matejka: „Mongoli boli k nám veľmi milí, všade nás vozili, všetko nám tu v Ulánbátare ukázali, a ešte sme ani nemuseli platiť hotel, čo nás potešilo, lebo ušetrené peniaze sa zídu na nasledujúcom turnaji. Hneď po skončení finálového dňa nás pozvali na spoločnú večeru, na ktorej bol aj hlavný sponzor turnaja, ktorý vyrába destiláty, hlavne vodku… Ďalej nemusím písať, ako prebiehal večer. Bol dosť ťažký pre nás, prišli sme na izbu okolo tretej ráno z miestnej diskotéky. Ale za tie body a tú pohostinnosť sme nemohli odmietnuť.
Každý z nás si domov vezie 2 500 bodov do svetového rebríčka, čo v mojom prípade bude stačiť na prienik do prvej svetovej stovky. Myslím, že budem atakovať aj moje maximum, 96. miesto, a Monika sa posunie o takých 180 miest dopredu, čo je pre ňu úžasné. Vyhrať na turnaji všetky tri disciplíny je bravúrne, hlavne by som sa vrátil k Monikinmu finále, kde dokázala poraziť účastníčku OH v Pekingu a momentálne hráčku prvej svetovej stovky. Na tri sety, ale v posledných dvoch výrazne dominovala. Z piatich finále sa nám podarilo dotiahnuť do víťazného konca štyri. Len mne sa spolu s mojim partnerom nepodarilo vyhrať štvorhru, prehrali sme v treťom sete 22:24. 
Ráno nás čaká cesta domov, ktorá trvá 15 hodín. Dáme si aspoň jeden deň na aklimatizáciu a hneď sa začíname pripravovať na MM SR v Prešove.“

Prehľad výsledkov našich hráčov:

DM – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka – M.Chimeddagva (MGL) 21:3,21:7,
			(2.kolo=štvrťfinále)	M.Matejka – D.Battur (MGL) 21:7,21:14,
			(semifinále)		M.Matejka – E.Olonbayar (MGL) 21:18,21:17,
			(finále)			M.Matejka – S.Purevsuren (MGL) 21:13,21:17 =
= 1.miesto z 15 štartujúcich hráčov,

DŽ – hlavná súťaž	(1.kolo=štvrťfinále)	M.Fašungová – T.Erdenebat (MGL) 21:9,21:4,
			(semifinále)		M.Fašungová – M.Mendjargal (MGL) 21:7,21:12,
			(finále)			M.Fašungová – K.Foo Kune (MRI) 18:21,21:12,21:15 =
= 1.miesto z 8 štartujúcich hráčok,

ŠM – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka,E.Enkhbold (MGL) – B.Ochirpurev,U.Terbish 
				(MGL) 21:9,21:10,
	(2.kolo=semifinále)	M.Matejka,E.Enkhbold (MGL) – E.Olonbayar,S.Purevsuren 
				(MGL) 21:17,14:21,21:16,
	(finále)		M.Matejka,E.Enkhbold (MGL) – D.Battur,Z.Munkhbaatar 
				(MGL) 16:21,21:18,22:24 = 2.miesto z 8 párov.

ŠŽ – hlavná súťaž	(1.kolo=semifinále)	M.Fašungová,D.Munkhbayar (MGL) – K.Baatar, 
M.Mendjargal (MGL) 6:21,21:16,21:16,
	(finále)		M.Fašungová,D.Munkhbayar (MGL) – D.Batsaikhan,
G.Batchuluun 	(MGL) 21:18,21:10 = 1.miesto zo 4 párov,

MIX – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka,M.Fašungová – D.Battur,Z.Gankhuyag (MGL) 
				21:11,21:10,
	(2.kolo=semifinále)	M.Matejka,M.Fašungová – Z.Munkhbaatar,M.Mendjargal
				(MGL) 21:10,21:13,
	(finále)		M.Matejka,M.Fašungová – E.Olonbayar,G.Batchuluun 
				(MGL) 20:22,21:12,21:14 = 1.miesto z 8 párov.
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