
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Golden ITTF Junior Cadet Varaždin 2019 

Zhodnotenie celého 
turnaja, VT, KT ako 
celku, odporúčania 

Bol to náš prvý turnaj kategórie Golden. V celku som 
spokojný, lebo dievčatá hrali sebavedomo, nebojácne... V 
družstvách v 4 člennej skupine  sme mali dve jednoznačné 
výhry 3:0 s Chorvátskom a Macedónskom a prehru 0:3 s 
Ruskom, kde nám veľké problémy narobila obranárka. V 
jednotlivcoch ešte viac by som bol spokojný, keby Dominika 
postúpila zo skupiny. Bola nechladená, sťažovala sa na 
bolesti hlavy...čo sa prejavilo na jej výkonoch. Najväčšiu 
radosť mi dievčatá urobili vo štvorhre, kde sme boli krôčik 
od medaily. Tento turnaj ukázal, že doma budeme musieť  
viac času venovať nácviku na obrannú hru, ktorá nám robí 
problémy.  Dominika potrebuje trénovať viac topspinové 
údery do spodnej rotácie, kde má stále vyššiu chybovosť. 
Emka potrebuje zlepšiť podanie a prácu nôh pri stole. Na 
strane druhej dievčatá zlepšili príjem, hrajú až na malé 
výpadky takticky dobre, hrajú odvážne, útočne, naďalej 
fungujú ako super partia...za rok urobili slušný posun. 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

V jednotlivcoch Dominika nepostúpila zo skupiny. Na 
4.mieste v skupine mala obranárku z TPE, ktorá potom 
vyhrala celú skupinu. Dominika vyhrala nad Chorvátkou 
3:2, ale prehrala rozhodujúci zápas o postup s Ruskou tesne 
2:3. Videl som ju hrať aj lepšie, ako som už písal, bola celý 
turnaj nechladená, brala lieky…. 
Emka postúpila zo skupiny z 2.miesta. Hrala v sobotu dobre, 
ale chýbala jej väčšia trpezlivosť v zápase proti obranárke z 
Bosny o 1.miesto v skupine. V 64-ke vyhrala po veľkom boji 
nad Ruskou 3:2. V 32ke ju čakala Češka Sommerová s 
ktorou Emka prehrala 1:3. Nehrala tento zápas podľa 
mojich predstáv. Zaostávala v pohybe a hrala pasívnejšie. 
Byť v 32ke nie je zlé, ale 16ka je krajšia, škoda, že to Emka 
nevyužila. Niekedy som mal pocit, ako keby sa uspokojila s 
32-kou, očakával som väčšie nasadenie a chuť po víťazstve.  
Vo štvorhre sa dievčatá dostali až do štvrťfinále, kde 
prehrali po veľkom boji 2:3 (viedli 1:0 a 10:6 v druhom 
sete). Cestou do štvrťfinále ale vyradili silné Rumunky 3:1 a 
Rusky 3:0. Hrali výborne štvorhru celý turnaj, čo osobne 
ocenili aj viacerí zahraniční tréneri, ktorí si ich všímali. Boli 
sme krôčik od medaily, bolo mi ich ľúto, zaslúžili si to. 

 



Hodnotenie správania, 
priestupky voči 
disciplíne, pocitové 
zistenia a upozornenia 
trénerov, resp. 
vedúceho výpravy 
(ako sa hráč správa 
v kolektíve, vo štvorhrách, 
súťaži družstiev, v hale a aj 
mimo nej) 

Kadetky už dlhšiu dobu tvoria jednoliaty kolektív. Platí to v 
zápasoch aj mimo haly. Pri dodržaní stanovených objemoch 
a kvalite je do budúcnosti ešte potenciál na ich 
výkonnostný vzrast... 
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