MM SR juniorov – Yonex Slovak Junior 2006 


	MM SR juniorov sa uskutočnili v dňoch 22.-24.9.2006 v Nitre v športovej hale Olympia. Riaditeľom turnaja bol Ing. Juraj Brestovský, vrchnou rozhodkyňou pani Ivanka Pokorni z Chorvátska, štartovalo vyše 100 hráčov z 10 krajín. SR na turnaji oficiálne reprezentovali hráči: Martin Kožár, Marek Eliáš, Jarolím Vícen, Tomáš Fašung, Matej Jánošík, Matej Lašo, Martin Petrík, Martin Bočák, Zuzana Orlovská, Monika Fašungová, Daniela Tomková, Andrea Starostová, Veronika Jariabková, Soňa Borodáčová, Dominika Rebová a Veronika Kráľová. Okrem týchto hráčov na MMJ SR štartovali aj ďalší slovenskí hráči za svoje kluby.
Absolútnymi hviezdami podujatia boli ukrajinskí hráči. Dmitryj Zavadskyj vyhral všetko, čo sa dalo, pripísal si teda tri prvenstvá, jeho krajanka Marija Martynenková okrem dvojhry uspela aj v mixe. Jediný titul neputuje k našim východným susedom - získali ho Škótky Cooperová a Sloanová vo štvrohre junioriek.V kvalitnej konkurencii sa slovenská hráči do nedeľňajších záverečných bojov nedostali. Najbližšie k tomu mali Martin Kožár a Zuzana Orlovská vo dvojhrách a Jakub Klačanský s Jarolímom Vícenom v štvorhre.

Reprezentačný tréner juniorov Slovenska a zároveň riaditeľ turnaja Yonex Slovak Junior 2006 stručne hodnotil podujatie z pohľadu slovenského vystúpenia.
„Podrobnejšie hodnotiť je mi dosť ťažko, keďže reprezentáciu priamo viedol môj asistent. Ja som mal kopec iných povinností ako riaditeľ a usporiadateľ turnaja. Ale stručne: Na turnaji sme mali okolo dvadsať slovenských hráčov, čo dáva slušnú perspektívu, ak si uvedomíme, že ich vekový priemer bol 16 rokov v kategórii U19. Konečne sme nevypadávali v prvých kolách, dokonca sme sa v štvorhre juniorov dostali do osmičky. Najväčšie šance dostať sa do štvorky mala Zuzana Orlovská, musí však popracovať na svojej kondícii. Výkonom potešil Martin Kožár, Jarovi Vícenovi chýbalo trošku rozvahy a športového šťastia. Naopak, sklamala ma chlapčenská štvorhra Eliáš, Kožár. Radosť som mal z výsledkov a hry ročníkov 1991. Som rád, že sa nám podarilo širšiu reprezentáciu obliecť do jednotného úboru a že sa vytvára dobrý juniorsky kolektív. 
Turnaj bol kvalitne obsadený, o čom svedčia i prekvapivé vyradenia nasadených hráčov v druhých kolách. Fantastický výkon ukázal Ukrajinec Zavadskyj, ktorý ako Peter Gade pred 11 rokmi na MEJ v Nitre získal tri zlaté medaily. Určite o ňom ešte budeme počuť...“


