MM SR juniorov – Yonex Slovak Junior 2007 


	MM SR juniorov sa uskutočnili v dňoch  9.-11.11.2007 v Sabinove. SR na turnaji oficiálne reprezentovali hráči: Martin Kožár, Marek Eliáš, Jarolím Vícen, Tomáš Fašung, Matej Jánošík, Martin Petrík, Martin Bočák, Martin Kuchyňár, Juraj Vachálek, Matej Hliničan, Matej Tomčík, Tomáš Banyász, Zuzana Orlovská, Daniela Tomková, Veronika Jariabková, Soňa Borodáčová, Dominika Rebová, Ivana Kubíková, Jana Fiľová a Veronika Kráľová. Okrem nich na MMJ SR štartovali za svoje kluby Ivan Masarik, Ján Poništ, Linda Poláková a Romana Surová. Ivana Gajdošíková bola nominovaná a vylosovaná, ale nenastúpila Turnaj bol súčasťou okruhu BE Circuit a zúčastnilo sa ho takmer sto hráčov z deviatich krajín. 

Reprezentačný tréner juniorov Slovenska Juraj Brestovský takto hodnotí naše vystúpenie na MMJ SR v Sabinove:
Zámerom našej juniorskej reprezentácie na tomto turnaji bolo, keďže sa hralo na našom území, dať šancu prezentácie na medzinárodnom poli širokému spektru mladých hráčov. Príležitosť na tomto turnaji dostalo viac ako 20 juniorov.
Turnaj bol výkonnostne obsadený na strednej úrovni. Takisto ako na turnaji v Slovinsku, prišlo veľa mladých bedmintonistov, ktorí budú potenciálni uchádzači pre OH 2012 v Londýne. Snáď najvyššiu kvalitu dosahovali mladí ukrajinskí hráči. Výbornú úroveň začínajú dosahovať i mladí Rakúšania a Belgičania. Nespia ani v susednom Česku. Veľmi dobre pracujú v Slovinsku a Chorvátsku, kde už individuálne pracujú v športových centrách za pomoci odborníkov zo všetkých oblastí.
Za vystúpenie našich hráčov na tomto turnaji sa nemusíme hanbiť. Hlavne tí, ktorí sú už posledný rok v tejto kategórii, sa začali presadzovať a robiť i výsledky. Potešiteľné je i to, že výsledky postupne začína robiť i druhá, mladšia garnitúra, ktorá je vekovo ešte v kategórii U 17.
V najlepšom svetle a výkonnosti sa na tomto turnaji predstavili naši aktuálni majstri SR v kategórii juniorov do 19 rokov Martin Kožár a Zuzana Orlovská. Martin sa prebojoval vo dvojhre a štvorhre spolu s Marekom Eliášom do semifinále. V mixe spolu so Zuzanou Orlovskou do finále turnaja za čo im patrí pochvala. Zuzana zabojovala i v dvojhre, keď prehrala až v semifinále s mladučkou Ukrajinkou N. Voytsekh, o ktorej ešte určite budeme počuť 1/2 (8/21, 21/16, 13/21) na sety. Títo dvaja sa tak stali našimi najúspešnejšími hráčmi na tomto turnaji. Štandardný výkon so stúpajúcou formou predviedol Jaro Vícen, vo dvojhre sa prebojoval už druhýkrát na takomto podujatí medzi osem najlepších.  Potešilo i prebojovanie sa do 16-ky Mareka Eliaša vo dvojhre. Stúpajúcu výkonnosť predviedol i Tomáš Fašung, ktorý zahral pekné druhé kolo proti nasadenému Chorvátovi Hölblingovi, keď nakoniec prehral 1/2 na sety (21/18, 10/21, 9/21). Tomášovi zatiaľ chýba trpezlivosť .V štvorhre dievčat podali dobrý výkon naše dievčatá Tomková s Borodáčovou, ktoré sa prebojovali medzi osem najlepších. Určite musím spomenúť i našich sedemnástkarov, ktorí sa presadzovali hlavne v párovkách. V mixe sa medzi najlepších osem prebojoval náš pár Bočák, Jariabková. Potešila i osmička našej ženskej juniorskej štvorhry Rebová, Jariabková, hlavne ich víťazstvo nad nasadenými dvojkami, Češkami Molnáriová, Maixnerová 2/1 (21/18, 15/21, 21/19).
S našim vystúpením na tomto turnaji v rámci súčasnej výkonnosti som spokojný.

