Majstrovstvá Európy veteránov 2010
(Po tretí krát v priamom súboji o medailu)


	Deviate ME veteránov sa uskutočnili v írskom meste Dundalku v dňoch 27.9.-2.10.2010 za prítomnosti takmer 600 hráčov z 24 krajín, čo predstavuje nárast asi 100 hráčov oproti majstrovstvám pred dvomi rokmi v Španielsku. Súťažilo sa v 7 vekových kategóriách: nad 35, 40, 45, 50, 55, 60 a 65 rokov. Počty účastníkov a zastúpených krajín sa neustále zvyšujú a zvyšuje sa aj herná kvalita účastníkov. Súvisí to zrejme s tým, že vo viacerých európskych krajinách sa už aj súťaže veteránov začínajú brať vážnejšie a okrem oficiálnych majstrovstiev sa v Európe poriada aj čoraz viac medzinárodných veteránskych turnajov. Slovensko na ME reprezentovali Juraj Brestovský a Igor Novák v kategórii nad 45 rokov. Hráči štartovali na vlastné náklady, zväz im prispel úhradou štartovného poplatku.
	Naši reprezentanti nastúpili na ihrisko celkove 6 krát a nesklamali ani v jednom stretnutí. Igor Novák po voľnom žrebe v prvom kole narazil hneď na veľmi silného súpera – nasadeného Dána Jana Petersena. Po výbornom výkone, keď mal víťazstvo na dosah, bohužiaľ prehral v predĺžení tretieho setu. V prípade víťazstva by sa Igor pravdepodobne dostal až do štvrťfinále. Veľkú smolu mali naši reprezentanti aj pri losovaní štvorhry, keď v hneď v prvom kole dostali anglický pár Parry-Wheatley, ktorí síce neboli nasadení, ale nakoniec celú súťaž vyhrali !
	V dvojhre mužov bol veľmi úspešný Juraj Brestovský, ktorý postupne vyradil Fína Holmu, Taliana Barraleho a Nemca Lehmanna a prebojoval sa až do štvrťfinále. Jeho štvrťfinálový duel so Švédom Sjööom bol už priamym súbojom o medailu, pretože všetci semifinalisti ME získavajú medailu (o 3.miesto sa nehrá). Takáto situácia, keď vo štvrťfinálovom zápase bojoval o medailu nejaký slovenský hráč sa na ME veteránov opakovala už tretí krát – predtým to boli v rokoch 2001 Guldan a 2006 Budinský – obaja v štvorhre mužov. Kým v predchádzajúcich rokoch to však boli jasné dvojsetové zápasy, teraz to bol maximálne vyrovnaný zápas, v závere ktorého bol Juraj na dva body od víťazstva keď v treťom sete viedol 19:18. Žiaľ koncovka mu nevyšla a prehral 21:19. Slovensko tak musí na svoju prvú medailu z vrcholných podujatí ME a MS čakať ešte ďalej.

Prehľad výsledkov slovenských reprezentantov:

DM nad 45 rokov (36 mužov)
1.kolo		I.Novák voľný žreb, J.Brestovský – Timo Holma (FIN) 21:2,21:8,
2.kolo		J.Brestovský – Andrea Barrale (ITA) 21:7,21:12, Jan Petersen (DEN) – 
		I.Novák 9:21,21:14,22:20 = 17.-32.miesto,
3.kolo		J.Brestovský – Udo Lehmann (GER) 21:14,13:21,21:16,
štvrťfinále	Stefan Sjöö – J.Brestovský 21:14,18:21,21:19 = 5.-8.miesto,

ŠM nad 45 rokov (26 dvojíc)
1.kolo		Steve Parry,Norman Wheatley (ENG) – J.Brestovský, I.Novák 21:7,21:15
= 17.-26.miesto.


Celkom sa rozdalo 35 sád medailí v siedmich vekových kategóriách od 35+ do 65+ rokov. O medaily sa podelilo celkove 16 krajín z 24 zúčastnených. Najviac zlata pozbierali anglickí hráči a hráčky, celkom trinásť, na druhom mieste v úspešnosti boli Dáni s deviatimi zlatými medailami.
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