
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia ITTF Junior Cadet Agadir, Maroko 

Zhodnotenie celého 
turnaja, VT, KT ako 
celku, odporúčania 

Zámer a ciele turnaja boli naplnene. Pri štipke šťastia v 
koncovkách piatych setov sme mohli mat aj kadetské 
dievčenské finále. Laurika Vinczeova a Dominika 
Wiltschková prehrali svoje semifinálové zápasy o 1-2 lopty 
v piatom sete. Verím, že pre dievčatá bol tento turnaj 
veľkou motiváciou k ďalšej tréningovej práci. Na strane 
druhej si výrazne pomohli aj postavením v ittf 
rebríčku..Tento turnaj mal svoje opodstatnenie. 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

V družstvách vyhralo vo finále A-čko (Štullerová-Vinczeová) 
nad Bčkom ( Činčurova-Wiltschkova) 3:2. Štvorhru kadetiek 
vyhrali Štullerova s Wiltschkovou, pre zmenu štvorhru 
junioriek vyhrala Vinczeova s Činčurovou. V jednotlivcoch 
delili od vzájomné finále  Vinczeovú a Wiltschkovú  1-2 
lopty. Činčurova so Štullerovou skončili pred bránami 
semifinále. K tonu este Eliska Štullerova pridala bronz 
v juniorkách. Moje odporúčanie na kluby bude totožné 
s predchádzajúcim k tomu bude ešte hra na materiál, 
hlavne trávu. Tento turnaj ukázal naďalej naše nedostatky 
na príjme a viaceré dievčatá mali problém s hrou na 
materiálové hráčky.  Príjmu sa budeme musieť v 
tréningovom procese venovať naďalej oveľa viac.  Nácvik 
podania a príjmu by mala byť priorita v ďalšej fáze 
tréningového procesu a v príprave na MEJ. Dievčatám 
najväčšie problémy robí dlhý, prudký servis do BH. 
Nestíhajú urobiť úkrok, nohami sa neprispôsobujú lopte, 
idú do záklonu.. 
 

 



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) 

Aj na tomto turnaji dievčatá ukázali, že sú dobrá partia, 
ťahajú a povzbudzujú sa navzájom. Viem, že každá jedna z 

nich na sebe pracuje a ide si za svojim cieľom.   Len 
systematicky pracovať ďalej v kluboch a repre zrazoch 
s odstraňovaním herných nedostatkov a naďalej dobre 

spolupracovať...Čo sa týka disciplíny, musím len 
konštatovať  a opakovať sa sú zlaté:). Za 2 roky spolupráce 

som nemusel nič riešiť v tejto oblasti. 
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