
Hodnotenie reprezentačných trénerov

Názov podujatia WTT Contender Youth Havírov 2021

Nominovaní hráči,
zhodnotenie podujatia
ako celku

N. Darovcová A. Wallenfelsová, M. Bitoová, S. Habarová, C.
Korf
Turnaj priniesol určite efekt už len z pohľadu toho, že do
kolotoča WTT postupne zapájam mladšie hráčky. Na
tomto turnaji mali premiéru N. Darovcová a C. Korf. Dve
kadetky Darovcová a Bitoová boli v hlavnom pavúku čo je
pozitívum do ďalšieho obdobia, pritom obidve mali len
krôčik k postupu o kolo vyššie.

Individuálne
hodnotenie hráčov,
postrehy, odporúčania

A. Wallenfelsová – mám pocit, že jej prílišná
zodpovednosť ju dostáva často pod zbytočný tlak a stres.
Po prvej výhre v skupine jej stačilo získať 2 sety na postup
z 1. miesta, ale s mladšou a slabšou hráčkou nečakane
prehrala 0:3 a nepostúpila zo skupiny. U Anetky sa aj
pravidelne opakuje bolesť ruky. Na tomto turnaji
vzhľadom na žreb mala postúpiť zo skupiny.
M. Bitoová – Postúpila zo skupiny. Dve lopty ju delili od
postupu do 32ky. Hrá odvážne, útočne, niekedy sa
zbytočne ponáhľa. Chce to čo najviac takýchto zápasov.
Naďalej pracovať na dlhom príjme v Bh . MSR a tento
turnaj ukázal, že Miška musí ísť viac do kolien, hrá často
polo vystretá a blízko stola, robí potom zbytočne lacné
chyby.
N. Darovcová – Vyhrala ťažkú skupinu. Pre viacerých
určite príjemné prekvapenie na MSR aj v Havírove, ale pre
mňa nie. Ninka hrá na rozdiel od niektorých dievčat
hlavou, nie je závislá na kaučovaní, veľmi dobre plní
taktické pokyny...bol to skvelý výkon. Bola blízko pred
bránami osemfinále, aj napriek tomu, že má ešte
problémy s pravým kolenom, často jej uteká pravá noha ...
Právom jej patrí pochvala.
S. Habarová – aj na tomto turnaji jej herný prejav nerobil
súperkám žiadne problémy. Hrá príliš pasívne, má
problém so spodnou rotáciou a slabšie podanie. Chcelo by
pouvažovať nad tým akým herným štýlom sa bude ďalej
uberať. Čakal som, že v 4 člennej skupine skončí aspoň
3. žiaľ neuhrala ani jeden set v 3 zápasoch.
C. Korf – mala premiéru na WTT. Turnaj dobre zvládla
psychicky, čoho som sa trošku obával. Aj po hernej stránke
to nebolo zlé, len treba naďalej pracovať na časovaní



lopty. V Bh sa veľmi ponáhľa, FH spin hrá často neskoro a
sadá na päty. Celkovo som s ňou spokojný. Verím, že keby
mala iné poradie zápasov v skupine postúpila by z
2.miesta. S jednou výhrou a dvomi prehrami skončila
nakoniec  tretia v skupine.

Hodnotenie správania,
priestupky voči
disciplíne, pocitové
zistenia a upozornenia
trénerov….

Čo sa týka disciplíny dievčat, nemusel som riešiť žiaden
problém. Dievčatá tvorili jednotný a dobrý kolektív .
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