
Hodnotenie reprezentačných trénerov

Názov podujatia WTT Youth Star Contender Tunis 26-31.05.2021

Zhodnotenie celého
turnaja, VT, KT ako
celku, odporúčania

Turnaj v Tunise bol náročný nielen herne ale aj organizačne
a psychicky nielen pre hráčky ale aj pre trénerov a organizátorov. Kvôli
pandémii vznikajú neustále nové stresujúce situácie, ktoré je treba
kreatívne riešiť.

Ale k výkonu hráčiek:

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčov a
súťaží

Adriana Illášová – Aďka vyhrala skupinu z 2 pozície. O prvé postupové
miesto porazila Ylmaz /TUR/, čo považujem za úspech a dostala sa do
hlavnej súťaže medzi prvých 16. O postup do osmičky prehrala
s Volkava /BLR/ 1:3. Celkovo jej výkon hodnotím ako veľmi dobrý
a získala cenné body do svetového rebríčka U-19.
Renáta Lacenová – mala veľmi ťažkú skupinu. Porazila Karaca /TUR/
a prehrala s Kisel /BLR/ a Slautina /RUS/. Jej výkon hodnotím úplne na
hraniciach jej možností, hrala dobre aj keď zo skupiny nepostúpila.
Adka s Renátkou hrali výborne aj 4-hru. V 16 porazili Vasilenka –
Volkava /BLR/ 3:1. Prehrali až v zápase o postup do prvej 4 s Arapovič
– Záderová.
Dominika Wiltschková – v U-19 mala veľmi ťažkú skupinu, z ktorej
nepostúpila ale vo svojej kategórii U-15 sa dostala medzi prvých 16,
keď postúpila zo skupiny. O postup medzi 8 prehrala po bojovnom
výkone s Pinto /POR/. Vo štvorhre získala s Rebic /CRO/ striebornú
medailu. Dievčatá hrali spolu veľmi dobre, prehrali až vo finále
s Hursey a Pinto 2:3 na 9 v piatom sete.

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)

Dievčatá sú k sebe veľmi priateľské, porušenie disciplíny nebolo
žiadne.
Povzbudzovali sa navzájom, pomáhali si, podporovali sa a myslím si, že
v družstve vládnu nadštandardne priateľské vzťahy.

V tomto hodnotení chcem nielen pochváliť hráčky, ale chcem touto
cestou poďakovať aj SSTZ za ich prácu, pomoc a podporu. Táto doba
priniesla celú kopu nových ťažkých problémov ktoré si vyžadujú
neustálu pozornosť, pohotovosť a flexibilitu. Sme všetci naozaj vďační
za turnaje ktoré sa pomaly a opatrne rozbiehajú. Pravdou je že
vznikajú nové a vážne situácie, ktoré sa nie vždy dajú predvídať.
Preto chcem znovu poďakovať lebo bez celého servisu okolo nás by
sme to ťažko zvládli a všetci vieme, že našou prácou nie je len
úspešne reprezentovať ale aj v poriadku doviesť naše deti domov.
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