
Hodnotenie reprezentačných trénerov 
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Zhodnotenie turnaja, 
VT,  Openu, VT ako 
celku, odporúčania 

Celkovo hodnotím tento turnaj ako veľmi dobrú previerku 
našich chlapcov. Výborné bolo, že sme si mohli preveriť aj 
našich najlepších kadetov v kategórii juniorov. Hlavne 
chcem vyzdvihnúť výkon v družstvách juniorov kde sme 
získali tretie miesto. Naopak sklamaním bol pre mňa výkon 
v štvorhre, v ktorej Delinčak s Klajberom absolutne 
nezvládli úlohu favoritov a prehrali s mladými hráčmi z Tai 
peiju. Pri analýze tohto výkonu sme sa zhodli, že to 
nezvládli v hlavách. Celkovo hodnotí tento turnaj pozitívne 
u chlapcov je vidieť posun v hre  čo sa týka agresivity  
a zlepšeného servisu. Stále zaostávame na príjme a istote 
pri prvej útočnej lopte. 
 
 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

F.Delinčak – odohral celý turnaj vo veľmi dobrej forme 
napriek prehre 0:4 s Talianom Pintom predviedol velmi 
dobrú hru, ak by dodržal stanovenú taktiku vysledok mohol 
byť podstatne lepší. Pravdou však je, že taktika proti Pintovi 
je postavená na hre, ktorá nie je Filipovi vlastná, pretože 
Pintovi maximálne vyhovuje spôsob Filipovej hry. 
A.Klajber – u Adama sa asi najviac prejavuje problém 
s dostatočnou sebadôverou. V dvojhrách sa trápil, bojoval 
,ale výkonom sa nepriblížil k svojmu štandardu. Napriek 
pomerne suverénnemu vedeniu v stretnutí sa po pokazenej 
lopte často opustí a ďalej hrá ustráchane. Výborné lopty 
strieda s podpriemernými. Vzhľadom na žreb som očakával 
lepšie umiestnenie v dvojhre.  
D.Diko – jeho herný prejav sa neustále lepší a dokáže hrať 
vyrovnané stretnutia s výbornými hráčmi, často sa však 
v koncovke vráti k hre na istotu cúvne od stola a snaží sa 
vyhrať tým ,že súper pokazí. Ak toto odstráni je schopný 
vyhrať s kýmkoľvek.  
K.Pach – pridal na agresivite svojej hry, ale ak chce porážať 
lepších hráčov musí zlepšiť servis , príjem a zvládnúť viacero 
signálov a nehrať čo príde. Svojim výkonom však 
nesklamal. 
V štvorhre predviedli Klajber s Delinčakom bezkrvný výkon, 
štvorhra Diko – Pach musí popracovať na zohratosti 
a nacvičiť zopár signálov, potom môžu velmi príjemne 
prekvapiť. 



Družstva – chlapci sa zomkli a predviedli bojovný výkon vo 
všetkých stretnutiach, Delinčak sa výborne vysporiadal 
s pozíciou jednotky v tíme a spoľahlivo bodoval. V stretnutí 
o postup do finále s favorizovaným poľskom hral 
vyrovnané stretnutia s Kubikom aj Kulczyckým od úspechu 
ho delilo len pár chyb na prvej lopte. Klajber predviedol 
spoľahlivý výkon a Diko na pozícii tretieho hráča ma vysokú 
kvalitu, rovnako aj Pach je platnou súčasťou tímu.  
      
 
 
 
 

 
 
 

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) 

Večierka aj veci okolo turnaja – rozcvičenie, rozohrávka 
všetko prebiehalo v poriadku. Nemám výhrady voči 
žiadnemu hráčovi. Neboli žiadne disciplinárne prehrešky. 
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