
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov 
podujatia 

ITTF Junior Circuit Premium, Italy Junior & Cadet Open 

  

20.03. – 25.03. 2019    
 

Zhodnote
nie celého 
turnaja, 
VT, KT ako 
celku, 
odporúča
nia 

Tento turnaj prebehol bez najmenších problémov čo sa týka 
organizácie. Prehry v prvých kolách ukazujú na zatiaľ nižšiu 

kvalitu našich hráčov, ale treba zobrať do úvahy , že s výnimkou 
Feča v tejto kategórii začínajú. Výrazne však zaostávame na 

servise a jeho príjme a to vo všetkých kategóriách. Je nutné sa 
v tréningovom procese výrazne zamerať týmto smerom.  

Hodnoteni
e 
individuál
nych 
výsledkov 
hráčov a 
súťaží 

Filip Delinčák: 33 -64 prehral ako nasadený v prvom kole pri čom 
svoj zápas nezvládol hlavne po taktickej stránke, naďalej 

opakuje svoje staré nedostatky ako pokazený servis a pasívny 
príjem rovnako aj zlé časovanie pri záverečnom forhendovom 

údere. 
Adam Klajber:33-64  V prvom stretnutí prehral s nenasadeným 

číňanom po dobrom výkone v ktorých pokračoval v skupine 
postúpil s druhého miesta a po výhre medzi 128 natrafil na 2. 

nasadenú rusa Grebneva na ktorého nestačil. 
Samuel Fečo: nepostúpil zo skupiny, jeho výkonnosť na takúto 

kvalitu nestačí, ale oproti minulému roku zaznamenal 
najvýraznejší pokrok. Veľkým nedostatkom je nedostatok 

sebadôvery v zlomových okamihoch stretnutí, kedy sa úplne 
rozpadne systém jeho hry. Odporučil by som viac sa venovať 

mentálnemu tréningu. 
Kamil Pach: podobne ako Fečo zatiaľ na túto úroveň nemá,zo 

skupiny postúpil vďaka neprítomnosti jedného hráča v skupine, 
ale vzhľadom na jeho vek jeho čas ešte môže prísť avšak musí 

skvalitniť a pritvrdiť svoju hru najmä na prvej lopte 
a samozrejme servis a príjem. 

V súťaži družstiev sme prehrali obe stretnutia pomerne jasne, 
hlavne v stretnutí s Portugalskom sme nevyužili viaceré šance na 

lepší výsledok.  
  



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

Celý turnaj prebehol bez najmenších problémov, čo sa týka 
disciplíny a správania sa hráčov ako za stolom, tak mimo neho.  

  

Vypracoval: Roman Grigel     Dňa:26.3.2019 


