
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia TOP-10 kadetov Europe Youth 2019 

Zhodnotenie turnaja, 
VT, Openu,VT ako 
celku, odporúčania 

Na základe postavenia v rebríčku sa po dlhom čase na TOP 
predstavil náš hráč Jakub Goldír.Pokiaľ ma pamäť neklame 
je to od TOP v Topľčanoch.Samozrejme náš hráč nešiel do 
turnaja ako favorit.Naše ciele boli skromné vyhrať aspoň 
jeden zápas a odohrať čo najviac vyrovnaných zápasov na 
turnaji.Čo sa sčasti aj podarilo. 
 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

 

Jakub Goldír- do turnaja naskočil dosť ustráchane. 
Na takejto scéne sa nedá hrať na istotu.Človek 
musí predviesť výkon na hranici svojich možností 
a častokrát aj ju prekročiť.Postupne jeho výkon 
gradoval začal hrať vyrovnanú partiu 
s vicemajstrom európy dovolím si tvrdiť,že jeho 
najlepší výkon na turnaji.Prehral až na výhody dva 
sety a jeden úspešne zobral.Možno trošku viac 
riskovania v zlomových okamžikoch a prekvapenie 
sa mohlo zrodiť.Veľmi slušne zahral aj 
s Dechampsom a Ionescom 1:4,2:4 sety veľmi 
vyrovnané a zápas veľmi kvalitný.A znovu 
zopakujem vätší pokoj v koncovkách zdravo 
zariskovať a....Víťazstva sme sa dočkali s Camarom 
zápas prebiehal v našej réžii 4:1 na sety no dovolím 
si tvrdiť,že Jakub nehral tak dobre ako po iné 
zápasy.Určite ho zväzovala túžba konečne nejaký 
zápas preklopiť na svoju stranu.Celkovo Jakub mal 
bilanciu 1-8 a obsadil posledné 10 miesto.Nás musí 
tešiť,že Slovensko tam malo účasť po dlhom čase 
a uvidíme koľko budeme čakať na účasť nášho 
kadeta na tomto podujatí.Záleží to len na nás ako 
budeme všetci spolupracovať a naše talenty viesť. 
 
 
 



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) 

Jakub vo všetkých činnostiach disciplína ,presnosť a chuť 
načúvať presvečil,že skutočne chce sa neustále zlepšovať a 
jeho hra sa určite bude časom zlepšovať.Dúfam ,že sa 
neuspokojí s postom jednotky u nás.Čo u nás stačí to je 
v zahraničí len priemer. 
Zlepšiť u Jakuba  určite príjem servisu hlavne krátky čop 
do forhendu.Postavenie a zahranie prvého forhendového 
úderu.A určite učiť sa aj variabilnejšie zahranie úderov 
,aby hráč nemal čas ho cez zápas prečítať. 
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