
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia 
2019 Junior a Cadet open Vladislawowo 

 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT 

ako celku, 

odporúčania 

Po dlhej a náročnej ceste sme po dorazení na miesto boli ubytovaní v blízkosti 

haly, vďaka čomu sme sa už nemuseli presúvať autami. Strava bola zabezpečená 

v neďalekej reštaurácii, kde bola možnosť vlastného výberu. Turnaj z pohľadu 

výsledkov dopadol veľmi zle, kde z kvalifikačnej skupiny sa podarilo postúpiť len 

Dáši a Ema ako nasadená hračka č.10 na turnaji svoju pozíciu neobhájila a 

vypadla hneď v prvom kole. 

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov a 

súťaží 

Divinská- záver sezóny jej veľmi nevyšiel a nenadviazala na dobré výsledky 

z Talianska. Po dvoch prehrách v skupine v pomere 0:3 sa pre ňu turnaj v súťaži 

jednotlivcov skončil.  

Peková – v skupine vyhrala až svoj posledný zápas, v ktorom už nešlo o nič. 

V prvých dvoch, kde sa rozhodovalo o postupe zo skupiny, pôsobila príliš neistým 

a ustráchaným dojmom. Nedokázala sa vôbec prispôsobiť vzniknutej situácii a až 

príliš skoro zložila zbrane.  

Šinkárová – výborný výsledok a postup do 32jky. Zo skupiny postúpila z druhého 

miesta po prehre s Mitrofan, kde ďalšie dva zápasy zvládla. V prvom kole 

predviedla podľa R. Terezku bezchybný výkon a postúpila po výhre 4:0. Na druhý 

deň sa jej už toľko nedarilo, hoci s Nemkou Bondarevou prehrala dvakrát na 8 a 9.  

Labošová- na turnaji bola nasadená do hlavnej súťaže, kde v prvom kole jej žreb 

pridelil Roose. Ema na turnaji mysľou opäť nebola a kazila strašne veľa prvých 

lôpt a príjmov podania. Pred MEJ sa musí viac zamerať na psychiku a na 

turnajoch riešiť len veci, ktoré súvisia so stolným tenisom.  

Štvorhy- dievčatá okrem dvojice Peková – Divinská spolu nehrali a organizátor 

im pridelil spoluhráčky. Natália so Zuzkou sa dostali do druhého kola, kde ľahko 

prehrali s Ruskami. Ema bola do druhého kola nasadená, ale to bola jej jediná 

štvorhra na turnaji. Dáša sa s Dari dostali tiež do druhého kola, ale ako sama 

priznala, čakala od tejto štvorhry viac. Do budúcna odporúčam viac spájať naše 

hráčky a pracovať na zohratosti, ako sa spoliehať na iné krajiny.   

Družstvá- do skupiny sme znova dostali silného súpera - Japonsko. Prvý zápas 

sme odohrali s Poľskom ,,B“, kde sme boli úspešnejší v pomere 3:2. O naše dva 

body sa pričinila už oveľa lepším dojmom pôsobiaca Labošová a ďalší pridala 

Šinkárová. Zuzka v zápase nebodovala, kde zase viac bojovala sama so sebou ako 

so súperkou. Zápas s Kazachstanom sme zvládli hladko 3:0, kde sa k bodujúcej 

Eme a Dáši pridala na trojke aj Natália. S Japonskom sa nám podarilo uhrať spolu 

dva sety. Veľmi dobrý zápas odohrala Dáša, ktorá prvý set vyhrala a potom ďalšie 

dva prehrala až v koncovke. Po jednej prehre sme obsadili v skupine druhé miesto.  

Hodnotenie 

správania, 

priestupky voči 

disciplíne, pocitové 

zistenia 

a upozornenia 

trénerov, resp. 

vedúceho výpravy 

 

Turnaj prebehol bez porušenia disciplíny. Dievčatá, okrem Dáši, počas celého 

turnaja pôsobili na mňa takým unaveným až odovzdaným dojmom. 

Nedokázali sa o lepšie výsledky ,,pobiť“ a zmierili sa až príliš skoro so 

vzniknutou situáciu. Pred blížiacimi sa ME to nemá dobrý signál k ich 

výkonnosti a v príprave budú musieť poriadne zabrať, hlavne na príjme 

dlhého podania, ktoré im robili vážne problémy.  

  

Vypracoval: Kacvinský       Dňa: 03.06.2019 


