
Hodnotenie reprezentačných trénerov 
 

Názov podujatia Euro minichamps Strasburg 

 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

Na tomto turnaji naši mladší kadeti Arpaš a Floro hrali herne dobre. 

Tak dobre že keď by za postup do 16 tky obidvaja nemali vysoko nasadených 

Francúzov dostali by sa vyššie skratka mali smolu pri lóse lebo od vise 100 

hráčov prehrali do 16 tky.z následným výhercami medaily v obe kategórie. 

Bojovnosť a koncentrácia tam bola, chuť veľká vyhrať, nebol žiadny problém. 

U Flora se dlhodobo javí problém že tlak zápasu nezvláda a často sa rozplače 

čo spôsobuje že herne potom ide veľmi dole. 

Zas sa prejavuje problém a do poručujem viac robiť na servise a prijme 

a snažiť sa držať viac pri stole nakoľko sa stáva že obidvaja odídu do strednej 

až zadnej zóny a často bez dôvodne. 

 

 

 

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov a 

súťaží 

Samuel Arpas: 

mal skóre 10/4 čo hodnotím veľmi pozitívne nakoľko ani jeden zápas zo 4 

prehratých neprehral lahko.Potesil ma sústredenosťou ktorá je nad jeho vek. 

Oproti minulému roku sa zlepšil a na tomto turnaji skončil najlepšie z našich 

zúčastnených hráčov. 

Damian Floro: 

mal skóre 8/6 čo tiež vnímam dobre nakoľko takých veľkých turnajov takmer 

ani nemal. Herne a fyzicky ma navyše ako jeho 27 miesto aj keď je to slušne 

lebo hráčov bolo 117.U jeho najväčší problém vidím mentálni stres , počas 

zápasov sa často rozplače a ja to keď dokonca vedie na sety. 

Na porovnanie ako je dôležitý los na tomto turnaji ktorý nas nepotesil lebo sme 

velmi casto mali Francuzov je skutocnost ze Damian dokazal uz na turnajoch 

porazil dvoch hracov ktory na tomto turnaji skoncily na 6 a 8 mieste. 

 

 

 

 

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) 

Správanie hodnotím ako bezproblémové, sú to chlapci, ktorí vzájomne 

vychádzajú dobre a nebol žiadny ani najmenší problém s disciplínou ani ničím 

inym.Prave že sú to deti ktoré sú slušne vychovane a s radosťou sa s nimi 

pracovalo. 
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