
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Eurominichamps 2019 

Zhodnotenie celého 
turnaja, VT, KT ako 
celku, odporúčania 

V hlavnom pavúku t.j. 32-ke sme mali 3 dievčatá 
Darovcovú, Dikovú a Korf. Blízko k postupu mala aj Bitoová 
a Kubjatková. Tento turnaj ukázal v čom zaostávame oproti 
konkurencii už v tomto veku. Nestíhame pohybom, vôbec 
nevieme hrať na materiálové hráčky(bolo ich neúrekom) a 
naďalej máme vážny problém na prvej lopte. Darovcová a 
Korf mali v nedeľu problém aj s fyzickou pripravenosťou. 
Týmto veciam sa budeme musieť venovať v tréningovom 
procese oveľa viac.  Po technickej stránke sa mi najviac 
páčili Kubjatková , Diková a Bitoová. Boli roky, kedy sme v 
hlavnom pavúku nemali ani jedno dievča, čiastočne som 
spokojný, ale bude to treba v kluboch trošku navýšiť a 
skvalitniť. To bude predmetom môjho stretnutia s 
klubovými trénermi a rodičmi. 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

Hodnotím len hráčky, ktoré som kaučoval ja, ostatné hráčky 
mali svojich trénerov. 
M.Bitoová 40.miesto 

Herne som bol v celku spokojný. Miška mala ťažký žreb a k 
tomu ešte v skupinách trávičkárky s ktorými si nevedela 
rady. Ešte v 5.sete o postup do hlavného pavúka viedla 7:3, 
žiaľ takticky nevydržala do konca zápasu. Má dobrý pohyb, 
výborný forhend ale slabší beckhend. BH spin bol jej 
úderom s najvyššou chybovosťou. Zaslúžila si byť v 32-ke, 
ale potrebuje zlepšiť BH spin a začať trénovať aj na materiál 
s ktorým mala vážny problém. 
N. Darovcová 31.miesto 

Ninka mala relatívne dobrý žreb v porovnaní s Miškou. 
Ninka  ťaží z výborného podania, najlepšie so všetkých 
dievčat. Výborne číta hru súpera a dobre dodržiava taktické 
pokyny. Nedostatkom je slabšia motorika, pri Fh úderoch 
vytáča sa na pravú nohu. Zvýšenú pozornosť bude treba 
venovať Fh spin do spodnej rotácie – vysoká chybovosť. 
B. Diková 24.miesto 

Bianka sa dostala zo všetkých dievčat najďalej. Mala ťažké 
skupiny, podobne ako Miška v každej skupine mala 
trávičkárku, vôbec nevedela hrať na tento materiál. 
Ostatné zápasy hrala útočne, takticky dobre. V zápasoch o 
17.-24.miesto prehrala všetko na 3:2, nezvládla koncovky 
posledných setov, asi stres….je ešte málo zápasovo 
vyhratá, bol to jej druhý medzinárodný turnaj v živote, 
nestratila sa, naopak jej útočný prejav má perspektívu, ale 



budeme musieť popracovať na rýchlejšom pohybe nôch pri 
stole a hlavne na prvej lopte, kde mala veľa nevynútených 
chýb. 
 

 

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) 

Od malička  sa snažím viesť  dievčatá k dobrej partii nie len 
na spoločných zrazoch, ale aj mimo haly, vediem ich k 
disciplíne, veľa sme sa bavili o životospráve, rozcvičovaní, 
relaxe ...myslím si ,že to začínajú chápať aj tieto dievčatká, 
ktoré sa navzájom povzbudzovali, nie len seba , ale aj 
chlapcov, spolu chodili všade...mal som z toho dobrý pocit. 
Každá jedna, ktorá tam bola veľmi chce niečo dokázať, čo je 
dobré do budúcnosti, ale niektoré budú potrebovať navýšiť 
tréningy (Darovcová, Korf, Kubjatková),  popracovať viac na 
fyzičke, lebo v nedeľu sa viaceré doslova trápili. 
Postrehy: 
V tréningovom procese venovať zvýšenú pozornosť a klásť 
dôraz na prvú loptu, z Fh spinom do spodnej rotácie nám 
uteká často aj noha, stáčame sa….zlé prenášanie váhy….( 
hráme to veľmi silovo, bez rotácie, neskoro…),Čo sa týka 
nôh, slabší balanc, chýba nám reakčná rýchlosť, často 
ideme do lopty neskoro a za najväčší problém na tomto 
turnaji považujem hru na trávu-materiál, kde sme sa 
neskutočne trápili.  
Organizačne bol tento turnaj super. Jediným negatívom 
turnaja bolo to, že organizátor nám dal stravné lístky pre 
12tich, ale platili sme za 13 ludí. Reklamoval som to, 
odpoveď bola, že kolega to prevzal a je to OK, čo 
nebolo,neochota to vyriešiť a pomôcť... výsledkom toho 
bolo, že ja som sa celý turnaj stravoval za vlastné …... 

 Vypracoval: Fero Solar        Dňa:27.8.2019 


