
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia 
2019 ITTF Italia open, Lignano 

 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT 

ako celku, 

odporúčania 

Turnaj prebehol bez problémov a aj napriek obavám o stravu to nebolo až také zlé. 

Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 95 junioriek, z ktorých bolo prvých 16 

nasadených podľa rebríčka do druhého kola. Medzi nasadenými bola aj naša Ema 

Labošová. Ako pozitívum hodnotím aj postup všetkých hráčov Slovenskej 

republiky z kvalifikačných skupín. V prvom kole (64 pavúka) sme teda mali štyri 

hráčky.  

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov a 

súťaží 

Ako som už spomenul, pozitívum bolo, že všetky naše hráčky postúpili zo 

skupiny. Ema bola nasadená, ale ostatné si postupy museli vybojovať 

v kvalifikačných skupinách. Veľmi dobre a pozitívne hodnotím výsledky Natálie 

Divinskej. V skupine porazila prvú nasadenú Vukelic a v zápase o postup 

nezaváhala. V prvom kole hlavnej súťaže vyhrala zaslúžene 4:1 a v 32jke ju už 

čakala domáca najlepšia hráčka, Laurenti. Po bojovnom výkone a nebojácnom 

nástupe do zápasu Natália  prehrala 4:2 na turnaji skončila. Zuzka postúpila zo 

skupiny z druhého miesta po tesnej prehre 3:2 a hneď v prvom kole dostala hráčku 

s nepríjemným servisom, s ktorou ťahala za kratší koniec v pomere 4:1. Dáša zo 

skupiny postúpila po dvoch zápasoch 3:2. V jednom bola úspešná a škoda toho 

druhého, ktorý prehrala v koncovke piateho setu s Hursay.  Smola bola v tom, že 

jej súperka po postupe z prvého miesta si v prvom kole poradila hladko a dostala 

sa tak až do 32tky, Dáša namiesto toho dostala 1. nasadenú hráčku na turnaji, 

s ktorú síce bojovala , ale po prehre 4:2 skončila v 64ke. Ema skončila z našich 

najlepšie, kde si v hlavnej súťaži poradila s dvomi hráčkami a dostala sa tak do 

16tky. S Nemkou Klee vyhrala aj prvý set, ale v ostatných bola stále o dve 

loptičky lepšia jej súperka. Ema podala oveľa bojovnejší výkon ako v Hodoníne 

a verím, že aj ona si uvedomí, že je schopná hrať s kýmkoľvek. Dievčatá sa 

prezentovali dobrým dojmom aj v štvorhre. Zuzka s Natáliou sa prebojovali až do 

tretieho kola a nad ich sily boli až Číňanky.  Do tretieho kola sa prebojovala aj 

Ema s Vukelic, ale s Nemkami veľa šancí na úspech nemali. Snáď pochopili aj 

oni, že bez spoločnej prípravy sa štvorhra nedá odohrať len na turnajoch.  

 

Družstvá-  na turnaji bolo nasadených 6 družstiev, no naše dievčatá boli nasadené 

až ako siedme. Tým pádom sme do skupiny dostali Číňanky, čím bolo o osude 

skupiny rozhodnuté. Dievčatá sa namotivovali aspoň k zápasom, v ktorých mali 

byť lepšie. Postupne zdolali v skupine zmiešané družstvo a potom aj domáce 

Talianky. V zápase o postup s Čínou síce Julka v prvom zápase vyhrala aj prvý 

set, ale toto bol náš posledný vyhratý set na turnaji.    

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) 

Turnaj prebehol bez porušenia disciplíny. Dievčatá pristupovali k jednotlivým 

zápasom zodpovedne a vzorne reprezentovali Slovensko. Nálada v tíme bola ešte 

lepšia ako v Hodoníne. Počas zápasov družstiev sedela na lavičke aj Dzelinská, 

ktorá si jeden zápas proti Číne zahrala  a ako jediná z našich vyhrala set. 



  

Vypracoval: Kacvinský       Dňa: 19.2.2019 


