
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Croatia kadet Open Varaždín 

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

Prvá moja medzinárodná akcia. Turnaj poskytol priestor 
na overenie schopností našich najlepších na 
medzinárodnej scéne. A samozrejme na bližšie spoznanie 
sa .Ukázal naše prednosti, ale aj nedostatky. 
 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

N.Kubala - postúpil zo skupiny v 64 prehral 0:3 s lepším 
hráčom. Ukázal dobré momenty a slušne zapadol do 
kolektívu. 
K.Uherík-veľmi ťažko sa rozbiehal, ale jeho výkonnosť 
rástla zápas od zápasu. Postúpil zo skupiny a potom vyhral 
o postup do 32 najlepších po slušnom výkone. V 32 prehral 
s 9 nasadeným, ale ukázal potenciál/škoda vedenia 10:7 
prvý set/ 
J.Goldír - nasadený ako číslo 8 na tomto turnaji skupinu 
nehral a v 64 mal voľno. V 32 porazil nepríjemného 
Carlsona 3:2/piaty set 11:9/a o postup medzi 8 najlepších 
prehral v piatich setoch s Poliakom /13:15/Jakub mal aj 
jeden mečbol. Škoda bol jednu loptu od štvrťfinále. Jeho 
hra na tomto turnaji bola nevyrovnaná. Striedal svetové 
okamžiky s hluchými miestami vo svojej hre. Určite má na 
to, aby bol našim pilierom hlavne v súťaži družstiev. 
Štvorhra: Goldír - Uherík mierne sklamanie prehra 
v druhom kole s priemernými hráčmi. Ale hlavne výkon 
Jakuba bol ustráchaný nevzal na seba zodpovednosť 
v kľúčových okamžikoch. 
Družstvá: vydreté víťazstvo s Maďarsko B 3:1 hra oboch 
bola nedostatočná a bojovnosť skoro nulová. 
Potom prišla hladká prehra s Švédskom 0:3 v zápase 
sme boli  horšími hráčmi a hlavne prehra Jakuba sa 
nečakala. Ale súdržnosť kolektívu bola aj po tejto prehre 
výborná a v jednotlivcoch postupne išla krivka výkonnosti 
hore. 
 

 



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 hráčov bolo v poriadku. Chlapci si postupne 
zvykajú na rozvičku, rozbor zápasov, večierku i pravidlá. 
Verím ,že spoločne budeme sa posúvať  k cieľom, ktoré 
chceme dosiahnuť. 
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