Výsledky MM Portorika 2010


	Turnaj BWF kategórie 4a Puerto Rico International 2009 s dotáciou 15 tisíc dolárov sa uskutočnil v dňoch 4.-7.11.2010 v meste San Juan v Portoriku. SR na ňom oficiálne reprezentovali hráči teamu Londýn Michal Matejka a Monika Fašungová a za svoj klub štartoval Marian Smrek. Najlepší výsledok dosiahol Mišo, keď sa prebojoval rovnako ako vlani až do štvrťfinále dvojhry (turnaja kategórie 4a !).

Vyjadrenie Miša k svojmu úspešnému vystúpeniu:

Do Portorika sme dorazili celá výprava v poriadku, až na to moje trochu boľavé koleno, ktoré sa stále zlepšovalo. Ubytovali sme sa v oficiálnom hoteli v stredu a vo štvrtok sa začal turnaj kategórie International Challenge s dotáciou 15.000 dolárov. Prvé prekvapenie bolo, že stále nebolo k dispozícií rozlosovanie, ktoré sa robilo až v stredu večer a nebolo posledné. Prvé rozlosovanie bolo pre 64 hráčov, kde som mal pôvodne v prvom kole "bye" a v druhom kole by som sa stretol s Madalonim (ITA), ktorý už má dve medaile z dvojhry na International Series, takže los nič moc. Monika by mala v prvom kole tiež "bye" a hneď na úvod Kanaďanku, takže tiež nič moc los. Niečo podobné mal aj Marián kde by bol mal v prvom kole Portorikánca a po prípadnej výhre, istých 920 bodov. V oficiálnych propozíciách bolo však uvedené, že hlavná súťaž bude pre 32 hráčov a ostatní pôjdu do kvalifikácie, takže zmena losovania a v ďalšom losovaní som mal v "32-ke" hneď v prvom kole Pacheka z Peru, kto je aktuálny finalista Panamerických hier, teda hrozne ťažký los. Monika mala v prvom kole nasadenú Američanku a Marián išiel do kvalifikácie. Pri kontrole rozlosovania v mužskej dvojhre sa stala chyba, nakoľko Artuso z Brazílie nebol v hlavnej súťaži ani v kvalifikácií takže prišlo k opätovnému rozlosovaniu dvojhry mužov, kde som si poriadne vydýchol. Los bol ku mne omnoho lepší. Marián hral kvalifikáciu a v prvom kole nastúpil proti Portorikáncovi, ktorý nebol zlý, ale Marián mal vyhrať v dvoch setoch, čo sa mu nepodarilo a vyhral až v treťom sete. V ďalšom kole mal za súpera Pereza (USA). Hráč pôvodom z Kuby nedal Mariánovi šancu na výhru a v neskutočnom teple bol Marián rád, že prežil. Súper bol výrazne nad jeho možnosti a Perez sa dostal až do semifinále celého turnaja. Ťažký los, ťažká kvalifikácia a koniec dvojhry pre Mariána. Monika mala v prvom kole Američanku čínskeho pôvodu VELEZ, hráčku okolo 80. miesta na svete a 5. nasadenú na turnaji. Prvý set jej Monika "naložila" pod 15 bodov. Už dávno, ak vôbec niekedy, som videl Slovenku hrať tak dobre proti hráčke takého postavenia a kvality. Ale asi som ju veľmi pochválil a druhý a tretí set vyzeral o niečo horšie a hlavne Američanka začala hrať výrazne agresívnejšie a tak Monika prehrala po troch setoch, ale herne hrala pekne takže stop hneď v prvom kole hlavnej súťaže. Ja som bol na turnaji nasadený ako hráč číslo 4 a po perfektnom 3. mieste z Dominikánskej Republiky som nastupoval hneď v prvom kole proti Peruáncovi (CUBA), aktuálne 115. hráč v rebríčku BWF takže nie úplne najľahší los ale po fazóne z pred týždňa som si dosť veril a prvý set som vyhral relatívne v pohode. V druhom sete som už viedol 19:16 a zrazu som prehrával 19:20 ale našťastie som koncovku zvládol a vyhral som 22:20, takže bol som v druhom kole, kde som mal za súpera Američana GOUW. Prvý set som nemal žiadnu šancu. Hral razantne, útočil a ja som často robil nevynútené chyby a prehral som. Druhý set som hral omnoho lepšie a v koncovke som vyhral 21:19 a mal som šancu po troch víťazných zápasoch v troch setoch pridať štvrté, čo sa aj stalo. Hneď v úvode som si spravil vysoký náskok a set som vyhral s prehľadom. Najväčšia záťaž bola klíma v hale. Také teplo som ešte nikde nezažil, ani v Thajsku. Bolo to neuveriteľné, teplomer v hale ukazoval 31 stupňov a vzduch bol neskutočne vydýchaný. Keď som dohral, prepotené tričko sa zo mňa nedalo ani poriadne stiahnuť, také bolo mokré, ale mal som veľkú radosť, štvrtý zápas na tri sety a štvrtý vyhratý, super pocit a bol som v štvrťfinále krok od ďalšej medaily. O postup som hral na druhý deň proti Američanovi Indonézskeho pôvodu Setiadi, čo bol na štvrťfinále skvelý los a veril som v postup do semifinále, ale skutočnosť bola iná. Prvý set som stále o jeden dva body viedol až do stavu 16:16 kde som spravil pár chýb a set som prehral v koncovke 21:17, z čoho som bol dosť nahnevaný. Druhý set som stále prehrával až do stavu 17:20, kde sa mi podarilo skoncentrovať sa a znížiť stav na 19:20 a zahrať perfektnú výmenu. Dostal som sa k smeču, ktorý len tak tak súper chytil a poslal mi nahrávku na sieť, kde som jasný košík sklepol do siete a bolo po nádejach. Ale úprimne mi už chýbali sily na zvrat, bolelo ma cele telo a bol som v tom momente rád, že je koniec. Za 8 dni som odohral 7 zápasov vo dvojhre, z toho 4 na tri sety a 4 štvorhry. Odohral som 11 zápasov, čo bolo v tých teplotných podmienkach strašné, ale domov nesiem z prvého turnaja bronzovú medailu a 1750 bodov a z druhého turnaja 2220 bodov a 5. miesto. Teraz mi je hrozne ľúto tej prehry, lebo mať medailu z dvojhry na Challenge by bolo úžasné. Avšak cieľ som mal získať 3000 bodov z dvoch turnajov a získal som 3970 bodov, čo je dosť veľa nad očakávania, takže veľká spokojnosť. Poslednú dobu mám perfektnú formu na turnajoch -Guatemala Challenge - 5. miesto, Mongolsko Series - 1. miesto, Dominican Challenge - 3. miesto, Portoriko Challenge - 5. miesto. teda dosť skvelé a teším sa na ďalšie turnaje.

Prehľad výsledkov našich hráčov:

DM – kvalifikácia	(1.kolo)		M.Smrek – F.Hernandez (PUR) 21:14,16:21,21:11,
			(2.kolo=semifinále)	I.Perez (USA) – M.Smrek 21:12,21:9,

DM – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka – M.Cuba (PER) 21:15,22:20,
			(2.kolo)		M.Matejka – D.Gouw (USA) 21:13, 19:21,21:11,
			(3.kolo=štvrťfinále)	A.Setiadi (USA) – M.Matejka 21:16,21:19 = 5.-8.miesto 
						z 32 štartujúcich hráčov zo 16 krajín v hlavnej súťaži,

DŽ – hlavná súťaž	(1.kolo)		K.C.Velez (USA) - M.Fašungová 13:21,21:13,21:14 =
17.-32.miesto z 32 štartujúcich hráčok zo 14 krajín v hlavnej
súťaži,

ŠM – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka,M.Smrek voľný žreb,
(2.kolo)	S.Gunatileka,V.Nguy (UAS) – M.Matejka,M.Smrek 21:7,21:16 = 9.-16.miesto z 23 dvojíc z 11 krajín,

ŠŽ – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Fašungová,R.Fraser (CAN) – D.Angulo,A.Chinas (MEX)
				W:0,
	(2.kolo=štvrťfinále)	T.Santos (POR),M.Tvrdy (SLO) - M.Fašungová,R.Fraser 
21:10,21:12 = 5.-8.miesto z 13 dvojíc z 10 krajín,

MIX – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka,M.Fašungová voľný žreb,
(2.kolo)		D.Ng,Ph.Chan (CAN) – M.Matejka,M.Fašungová 21:7,21:8 
				= 9.-16.miesto z 26 párov, muži z 10 krajín, ženy z 8 krajín.



Spracoval: F.Guldan

