
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia ITTF WORLD JUNIOR TABLE TENNIS 
CHAMPIONSCHIP THAILAND 

Zhodnotenie celého 
turnaja ako celku, 
družstiev 

Na tomto turnaji nás reprezentovali Filip Delinčak. Tento 
turnaj prebehol bez najmenších problémov čo sa 
týka organizácie. Usporiadatelia sa postavili 
k organizácii veľkoryso. Doprava, ubytovanie, 
strava, hala  skrátka všetko bolo na vysokej úrovni.  
 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov  

Filip Delinčak  bol v skupine vyžrebovaný ako 
dvojka. Dvoch súperov v skupine zdolal. 
Predovšetkým zápas s Američanom  Zahrebinom 
bol ako na hojdačke, ale nakoniec Filip 
v sedemsetovej bitke v rozhodujúcich momentoch 
ukázal väčšiu odvahu a vôľu po víťazstve. 
V stretnutí s domácim hráčom Filip po prvom 
prehratom sete jasne dominoval a získal vedenie 
3:1, potom však nepochopiteľne poľavil a súper 
získal set v pomere 11:2. V nasledujúcom sete sa 
Filip skoncentroval a s prehľadom vyhral. V 
rozhodujúcom stretnutí o postup medzi posledných 
32 hráčov sa stretol  s výborným Japoncom 
Togamim. Napriek obrovskej snahe a výbornému 
výkonu na lepší výsledok Filip nedočiahol. Po tom čo 
vyhral druhý set Japonec ako keby prepol na vyššiu 
rýchlosť a zrazu jasne dominoval.  
Okrem dvojhry Filip štartoval v zmiešanej štvorhre 
s Češkou Štepánovou. Po dvoch nesmierne 
dramatických stretnutiach, v ktorých porazili páry 
vyššieho rankingu, dosiahli výborný výsledok. 
Prebojovali sa medzi 16 posledných párov. 
V stretnutí o postup medzi posledných 8 narazili na 
Japonský pár, ktorý im nedal najmenšiu šancu 
a vyhral 3:0. Rozhodujúcim faktorom v tomto 
zápase bola Japonka, ktorá hrala s nezvyčajnou 
kombináciou poťahov / antitopspin a sandvich/. 
S jej útočným poňatím hry si nevedeli naši hráči 



poradiť. Tento výborný výsledok opäť potvrdil, že ak 
sme schopný dosiahnuť kvalitný výsledok, tak je to 
v štvorhrách.    

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) 

Turnaj prebehol bez akýchkoľvek problémov. 

Na záver jeden postreh z tréningovej haly. Všetci hráči 

trénovali s veľkým nasadením, bez ohľadu nato, že sú 

na nejakom turnaji. Potvrdilo sa mi , že neexistujú 

žiadne zázračné metódy, ale že tí najlepší jednoducho 

trénujú viac a poctivejšie ako ostatní. Špeciálne aziati, 

ale nie len oni využívajú každú chvíľku na tréning 

v maximálnej koncentrácii.  

 Vypracoval: Roman Grigel      Dňa:5.12.2019 


