MM SR dospelých – Yonex Slovak International 2007 


Prešovská Mestská hala bola od štvrtka 27. do nedele 30. septembra dejiskom medzinárodného turnaja Yonex Slovak International 2007. Tradícia turnajov, zaradených do kalendára BWF, sa tak po dvoch ročníkoch v Bratislave a Nových Zámkov vrátila opäť na východ. V tomto roku je súčasťou Badminton Europe Circuit a kvalifikácie na olympiádu 2008 v Pekingu. V hierarchii turnajov BWF má ohodnotenie 4c- Future Series, teda je podujatím bez prize money. Zúčastnili sa ho hráči z 21 krajín. 
Hoci účasť bola z pohľadu kvality o niečo slabšia než po minulé sezóny, na štyroch kurtoch Mestskej haly sa dali vidieť zaujímavé zápasy. Najmä v podaní nastupujúcej generácie európskych hráčov z Dánska a Ukrajiny, ktorých dopĺňala kvalitná a početná ruská výprava. Len škoda, že jej časť v nedeľu ráno letela domov, a tak sa z piatich finále nehrali obe štvorhry... V globále sa dá povedať, že v Prešove sa dali vidieť vychádzajúce hviezdy budúcnosti. 
V mužskej dvojhre triumfoval dobre známy Ukrajinec Dmytro Zavadskyj. Minuloročný víťaz Slovak Junior vyhral u nás aj seniorské medzinárodné majstrovstvá a potvrdzuje, že krivka jeho kariéry stúpa stále nahor. Na ceste za triumfom prešiel od štvrťfinále cez troch Dánov. Najťažšie v semifinále cez Lunda. Práve v mužskej dvojhre nebola núdza o prekvapenia, veď z prvých štyroch nasadených sa do semifinále nedostal ani jeden.
Podobná situácia nastala aj medzi ženami. Tu však prešla cez blok hráčok z východného bloku iba 17-ročná Dánka Anne Hald Jensenová. Vo finále porazila ďalší ukrajinský talent, Mariu Martynenkovú a pripísala si prvý „dospelácky“ turnajový triumf. Zaujímavé je, že na ceste do finále musela štyrikrát hrať tri sety a mala neraz aj namále. Napokon to ustála a vo finále bola jasne lepšou hráčkou.
V párových disciplínach sa podľa očakávania presadzovali najmä Rusi, ktorý vyhrali mix i ženskú štvorhru, v týchto disciplínach obsadili kompletný finálový program. V mužskej štvorhre sa dočkal triumfu mladý chorvátsko-český pár Durkinjak, Bitman, ktorý tiež patrí k možným hviezdam budúcnosti.
Žiaľ, o slovenskej účasti na turnaji sa dá písať skôr v kvantitatívnej, než kvalitatívnej rovine. Jediné štvrťfinále (pár Zabavníková, Tomková aj vďaka priaznivému žrebu) je chabým, ale reálnym vysvedčením momentálnej kvality nášho bedmintonu. V danej konkurencii mohli a mali myslieť slovenskí hráči na vyššie kolá, premrhali tak šancu na slušné body do rebríčka a predovšetkým nedokázali urobiť výsledok, ktorý by na náš bedminton uprel pozornosť širšej verejnosti a trebárs aj médií.
Azda bude pozitívnou lastovičkou fakt, že atmosféru turnaja dospelých si vyskúšalo viacero juniorských reprezentantov, ich rovesníci však už víťazili... Yonex Slovak International 2007 dal jasný signál, že ak chceme byť čo i len v Európe aspoň čiastočne konkurencie schopní, veľa vecí musíme zmeniť. 
Všetci slovenskí hráči, ktorí sa zúčastnili súťaže, štartovali ako oficiálni reprezentanti SR. Boli to hráči seniorskej reprezentácie Michal Matejka, Vladimír Závada, Marian Smrek, Tomáš Lobotka, Eva Sládeková, Kveta Orlovská, Gabriela Štefániková, Gabriela Zábavníková, Monika Fašungová, a juniori Martin Kožár, Jarolím Vícen, Tomáš Fašung, Juraj Vachálek, Tomáš Banzász, Matej Tomčík, Matej Jánošík, Martin Kuchyňár, Martin Petrík, Martin Bočák, Zuzana Orlovská, Dominika Rebová, Linda Poláková, Daniela Tomková, Jana Fiľová, Soňa Borodáčová, Veronika Jariabková, Veronika Kráľová a Ivana Kubíková. Seniorských reprezentantov viedol Daniel Orlovský, juniorských Juraj Brestovský.


