
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia ITTF Junior Cadet Wladyslawowo 

Zhodnotenie celého 
turnaja, VT, KT ako 
celku, odporúčania 

Pri štipke šťastia v koncovkách piatych setov to mohol byť 
náš najúspešnejší turnaj, žiaľ doplatili sme na mladícku 
nerozvážnosť a hlavne naďalej bojujeme so slabším 
príjmom, ktorému sa budeme musieť venovať v 
tréningovom procese 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, idú do 
záklonu...Posielam aj odporúčanie na kluby.  

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

V družstvách A-čko (Wiltschková-Vinczeová) malo na 
postup. Výsledok s Ukrajinou 0:3 je krutý, nakoľko vo 
všetkých zápasoch sme v 5.sete na konci viedli . 
Wiltschková 10:7, Vinczeová 9:5, štvorhra 9:6...žiaľ 
koncovky nám nevyšli. S Poľskom sme vyhrali 3:2. B-čko 
(Činčurová_Stullerová)  porazili Bielorusko A 3.2 a prehrali 
s prvým nasadeným Rumunskom 0:3. Páčila sa mi veľká 
bojovnosť a nasadenie dievčat, kolektívny duch...Na strane 
druhej, všeobecne stratíme ešte dosť lacných lôpt a veľa sa 
nadrieme na tie víťazné. Chce to ešte veľa takýchto ťažších 
zápasov... 
V jednotlivcoch postúpila ako jediná do 32 E.Štullerová po 
peknom a takticky zvládnutom zápase s Volkava BLR 3:1. 
Skončila potom na rakete 1.nasadenej Zaharia po 
statočnom boji 1:3. Eliške tento turnaj celkovo vyšiel. Aj 
ostatné dievčatá mali tento krát v jednotlivcoch na postup 
zo skupiny, ale opäť koncovky a asi akýsi strach z víťazstva 
a opäť slabší príjem. Verím im, že nabudúce to bude lepšie, 
lebo dievčatá chcú... 

 



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) 

Už dlhšiu dobu konštatujem, že dievčatá sú dobrá partia, 
ťahajú a povzbudzujú sa navzájom. Tento ročník dievčat 

len poukazuje na to, že trochu lepšia domáca konkurencia  
im len prospieva. Viem, že každá jedna z nich na sebe 
pracuje a ide si za svojim cieľom.   Len systematicky 

pracovať ďalej v kluboch 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. 

 Vypracoval: Fero Solar        Dňa:28.5.2019 


