Výsledky MM Dominikánskej republiky 2010


	Turnaj BWF kategórie 4b Santo Domingo Open 2010 s dotáciou 5 tisíc dolárov sa uskutočnil v dňoch 28.-31.10.2010 v Santo Domingu v Dominikánskej republike. SR na ňom oficiálne reprezentovali hráči teamu Londýn Michal Matejka a Monika Fašungová a za svoj klub štartoval Marian Smrek. Cieľom Miša a Moniky bolo pri menšej konkurencii získať cenné body do svetových rebríčkov. Monike sa to pri nepriaznivom žrebe nepodarilo, ale Mišo odohral jeden zo svojich najúspešnejších turnajov. 

Vyjadrenie Miša k svojmu úspešnému vystúpeniu:

Teplota v hale bola okolo 30 stupňov a vlhkosť je 92 percent takže pre nás v toto ročné obdobie strašné. A Marián podľahol v dvoch setoch hneď v prvom kole. Čo sa týka Moniky v prvom kole mala BYE a v druhom kole bol k nej los veľmi zlý, hrala s Agnesou Alegrini z Talianska ktorá je vo finále celého turnaja. Monika sa snažila hrať útočne ale proti takej silnej súperke sa jej nepodarilo útok dotiahnuť do konca a o moc skúsenejšia a účastníčka OH V Pekingu vyhrala v dvoch setoch. Problém s batožinou sa našťastie podarilo vyriešiť ešte pred Monikinou dvojhrou takže nemusela nastupovať ako Marián s komplet inou výbavou. Ja som mal tiež to šťastie a na turnaji som už nastupoval s vlastnou výstrojov. V prvom kole som mal podobne ako Monika Bye. V druhom kole som hral proti hráčovi Elango z Indie je to hráč ktorý sa dokázal dostať na GRAND PRIX GOLD v Indii do tretieho kola a skončil na 9. mieste. Náš zápas začal o 21 hod keď už hala bola poriadne vyhriata a nášho času bolo 3 hod ráno. Mal som čo robiť aby som sa dokázal rozcvičiť na prvý set som bol prekvapený ako mi to perfektne ide a vyhral som v pomere mám pocit 21:14 druhy set som úplne zaspal a prehral som hladko mam pocit že na 12 bodov v tretom sete sa mi podaril perfektný úvod a vyhrával som hneď 11:7 ale po zmene strán som o náskok hneď prišiel a prehrával som 13:12 ale podarilo sa mi to dobrou hrou otočiť a vytvoriť si výhodu 16:13 ktorú som už dotiahol do konca a za 45 minút som sa radoval s VEĽKÉHO VŤAZSTVA nad Indom čo je pre hráčov z Európy veľmi cenné takže postup do tretieho kola čo mi zabezpečovalo 920 bodov a obhajoba bodov z minulého roka. V ďalšom kole ma druhý čakal hráč z Indonézie ktorý nastupoval na svoj prvý turnaj za Ekvádor. Prvý set som vyhral vďaka zlej koncovke môjho súpera tento set ma stál veľmi veľa síl, nedokázal som mu položiť poriadne ani jeden košík výmeny boli veľmi dlhé a môžem povedať že v tých teplotách som bol úplne zničený po prvom sete. Druhý set som mal zo začiatku hlbokú krízu, prehrával som už 8:1 a pauzu som mal pri stave 11:3 pre súpera moja nasledovná taktika bola set dohrať čo s najmenšou stratou síl a začal som hrať absolútne uvoľnene a zrazu bol stav 19:19 ale v koncovke dva smeče rozhodli že ideme do tretieho setu. Tretí set som mal celý čas na viac, neustále som vyhrával o pár bodov a súper už tiež nemal moc síl na rozdávanie a zápas som po 50 minútach dotiahol do víťazného konca takže po Indovi prišiel skalp Indonézana takže super, mal som veľkú radosť z tohto hrozne uboleného víťazstva v závere som si spravil niečo s pravým kolenom ale dohral som. Na ďalší deň som hral už vo štvrťfinále proti nasadenému Peruáncovi a hráčovi prvej svetovej stovky. Taktika bola nechať ho hrať nech útočí a ja budem čakať na vhodnú príležitosť, s boľavým kolenom to bolo to najrozumnejšie prvý set som prehral mám pocit že na 15 bodov ale vedel som že agresívny štýl protihráča nemôže byť celý zápas to sa v takomto počasí nedá. V druhom sete som stále prehrával o pár bodov až do stavu 12:12 kde súper spravil 4 chyby za sebou a ten set som už nepustil. Takže tretí krát som sa dostal za sebou do tretieho setu a bol som veľmi rád že sa mi podarilo stále viesť o pár bodov a dotiahol som aj tretí zápas do víťazného konca. Takže som bol v semifinále a medzinárodných turnajov som mal za sebou neprehratých 9 kôl v rade! Po zápase som mal veľké problémy s kolenom a koleno mi opuchlo a pri každom kroku ma pichalo a to som mal nastúpiť o pár hodín na moje semifinále proti Portugalcovi Martinsovi. Na nešťastie ma koleno neprestalo bolieť a zápas mal Pedro stále pod kontrolou, nestíhal som sa s kolenom rýchlo presúvať a pri každom košíku som bol neskoro z čoho pramenilo Pedrovo jasné víťazstvo. Po zápase som bol dosť nešťastný z priebehu, ale na druhej strane veľmi rád z cenného tretieho miesta čo mi dá do rebríčku 1750 bodov a podarí sa mi dostať do vysnenej prvej osemdesiatky na svete. Teraz máme tri dni na oddych aby som dal koleno ako tak dohromady a potom odchádzame na Chalenge do Portorika.

Prehľad výsledkov našich hráčov:

DM – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka voľný žreb, M.Wongsdikromo (SUR) – M.Smrek 
						21:16,21:17 = 30.-43.miesto zo 43 hráčov z 19 krajín,
			(2.kolo)		M.Matejka – A.Elango (IND) 21:12,15:21,21:15,
			(3.kolo)		M.Matejka – F.Iwanto (ECU) 21:15,19:21,21:16,
			(4.kolo=štvrťfinále)	M.Matejka – B.Monteverde (PER) 19:21,21:16,21:17,
			(semifinále)		P.Martins (POR) – M.Matejka 21:17,21:14 =
= 3.-4.miesto zo 43 hráčov z 19 krajín,

DŽ – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Fašungová voľný žreb,
			(2.kolo)		A.Allegrini (ITA) – M.Fašungová 21:10,21:11 =
= 17.-26.miesto z 26 štartujúcich hráčok z 12 krajín,

ŠM – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka,M.Smrek – O.Duarte,A.Vasquez (DOM) W:0, 
	(2.kolo)		G.Greco,G.Traina (ITA) – M.Matejka,M.Smrek 22:20,21:13 
				= 9.-15.miesto zo 16 párov z 12 krajín,

MIX – hlavná súťaž	(1.kolo)		M.Matejka,M.Fašungová voľný žreb, M.Smrek,Y.Sanchez 
				(DOM) – C.Hernandez,G.Lopez (DOM) W:0,
	(2.kolo)		B.Seguin (NZL), D.Angulo (MEX) – M.Matejka, 
				M.Fašungová 21:18,21:16 = 9.-15.miesto z 19 párov, muži
z 9 krajín, ženy zo 7 krajín, H.Shu,K.C.Velez (USA) – 
M.Smrek,Y.Sanchez (DOM) 22:20,17:21,21:13 =
= 9.-15.miesto z 19 párov, muži z 9 krajín, ženy zo 7 krajín.
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