Majstrovstvá sveta veteránov 2009
(Historický prvý zápas víťazný)


	Po vlaňajšom úspešnom európskom šampionáte zorganizovali Španieli na tom istom mieste aj majstrovstvá sveta. Štvrté MS veteránov sa teda uskutočnili v španielskom prímorskom letovisku Punta Umbria asi 100 km od Sevilly v dňoch 27.9.-3.10.2009 za prítomnosti okolo 700 hráčov z 34 krajín. Súťažilo sa v 7 vekových kategóriách: nad 35, 40, 45, 50, 55, 60 a 65 rokov.
Na začiatku sme boli prihlásení zo SR šiesti hráči, ostatní si to však postupne rozmysleli, takže som nakoniec Slovensko na MS reprezentoval sám. Štartoval som na vlastné náklady, zväz mi prispel úhradou polovice štartovného poplatku.
Hoci v tomto roku prebiehali už v poradí štvrté MS veteránov, žiadny slovenský hráč na takomto podujatí ešte neštartoval. Ako jedinému slovenskému zástupcovi mi teda pripadla čestná úloha odohrať historický prvý zápas slovenského reprezentanta na MS veteránov. V dvojhre mi žreb prisúdil v prvom kole Nemca P.Honnena. Príliš som si neveril, pretože Nemecko patrí k najvyspelejším bedmintonovým krajinám a nemeckí hráči o právo štartu bojujú v kvalifikáciách. V priebehu prvého setu Nemec stále viedol. Aj keď bol menej pohyblivý, robil mi veľké problémy ostrými útočnými clearmi do oboch strán, ktoré mu padali tesne pred čiarou. Mne sa darilo bodovať najmä dropmi, ktoré nestíhal. Hoci som prehrával už 18:14, podarilo sa mi vyrovnať na 19:19. Nemec mal potom dva setbaly, ale podarilo sa mi ich odvrátiť a vyhrať set 23:21. Na moje prekvapenie potom Nemec druhý set vzdal s tým, že ho bolí noha a chce sa šetriť na štvorhru. Takže víťazstvo z MS bolo doma !
V druhom kole som narazil na Poliaka J.Szafranského. Na zápas som nenastupoval ako favorit, pretože som s ním už pred tromi rokmi v Holandsku prehral. Myslím, že tentoraz sa mi podarilo podať proti nemu veľmi dobrý výkon na hranici mojich možností a veľa nechýbalo k tomu, aby sa zrodilo prekvapenie na jeho úkor. Celý zápas bol úplne vyrovnaný a kondične náročný, pretože výmeny boli často dosť dlhé. Možno mi chýbalo v koncovke trocha šťastia, ale nemôžem sa zase príliš sťažovať, pretože som ho mal za posledné dva týždne dosť.
V štvorhre mi bol ako spoluhráč pridelený jeden Španiel, ktorý bol naozaj veľmi slabý, takže proti dvom dobrým Nemcom sme nemali šancu a dostali sme výprask
	Organizačná úroveň MS bola na dobrej 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. Hralo sa od rána od 9.00 do večera do 21.30, ale časový plán bol dobre pripravený – temer stále sa dodržiaval. Kladom bolo 7 výborných kobercov Yonex a kvalitné košíky Yonex AS50 bez obmedzovania počtu. Slávnostné zahájenie s vlajkovým pochodom sa uskutočnilo cez mesto a zakončilo sa v sále oficiálneho hotela MS. 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. 


Prehľad výsledkov:

DM nad 55 rokov (43 mužov)
1.kolo		F.Guldan – Peter Honnen (GER) 23:21, W:0,
2.kolo		Jacek Szafranski (POL) – F.Guldan 21:16,21:19 = 17.-32.miesto,

ŠM nad 55 rokov (28 dvojíc)
1.kolo	F.Guldan, Manuel San Martin (ESP) – Otto Sautter, Trevor Stewart (GER) 7:21,8:21 = 17.-28.miesto.

Rozdelenie veteránskych titulov:

Celkom sa rozdalo 35 sád medailí v siedmich vekových kategóriách od 35+ do 65+ rokov.
Najviac titulov pozbierali anglickí hráči a hráčky, celkom deväť a pol. Na druhom mieste boli Dáni (päť zlatých) a potom Japonci (štyri). Ďalšie si podelili Nemecko (3), Švédsko (2,5), Poľsko a Thajsko (po 2), Izrael (1,5), India, Škótsko a Ukrajina (po 1) a Bielorusko (0,5). Na šampionáte bolo slabšie zastúpenie špičkových ázijských krajín – chýbali Číňania, Kórejci, Malajci a Indonézan bol len jeden.



Spracoval: F.Guldan

