
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia WTT Contender Youth Portugalsko 2021 

 
Nominovaní hráči, 
zhodnotenie podujatia 
ako celku 

D. Wiltschková, A. Wallenfelsová, M. Bitoová, S. Habarová, E. 
Molnárová 
Po covidovej prestávke bol to prvý medzinárodný turnaj pre 
dievčatá. Preto nečudo, že stres, neistota, herná 
nevyhratosť. Napriek tomu mi urobili radosť, lebo statočne 
bojovali, nedali navonok, že oproti súperkám majú menej 
natrénované a hlavne minimum zápasových skúsenosti. Dve 
štvrťfinálové zápasy sú úspechom a dobrým štartom do 
sezóny. 
 

Individuálne 
hodnotenie hráčov, 
postrehy, odporúčania 

D. Wiltschková – v U15 skončila vo štvrťfinále, U17 postúpila 
zo skupiny čo považujem za úspech. Čím vyššia úroveň, tým 
viac bolo vidieť komu chýbajú zápasy, súťaže. Verím, že za 
normálnych okolnosti by sa dostala ďalej. Postrehy – ubrať 
na sila pri Fh prechodoch, občas dvíha lakeť a vytáča sa na 
pravá nohu...prenášanie váhy. 
A. Wallenfelsová – z počiatku stres bol jej najväčším 
súperom. Nutná potreba zlepšiť podanie, Bh spin nahadzuje 
na krátky a vysoký oblúk – neefektívny úder, občasný 
problém na dlhom príjme v Bh – záklon. Na postup zo skupiny 
jej chýbal pri dvoch výhrach jeden set. Škoda, zaslúžila si to 
za bojovnosť a plnenie taktických pokynov. 
M. Bitoová – postúpila do 32ky, kde tesne prehrala 2:3, čo 
považujem za úspech, vzhľadom na jej prvý takýto turnaj 
Popracovať na dlhom príjme v Bh a hlavne na Bh bloku, 
ponáhľa sa . Pri Fh prechodoch ubrať na sile. 
S. Habarová – mala to ťažké, nakoľko jej herné prevedenie 
nerobilo súperkám problémy. Domov si nenesie žiadnu 
výhru. Bola aj dosť zbytočne pod stresom, čo jej tiež 
neprospelo. Chce to viac obojstranne rotovať, vyrástla, stojí 
blízko pri stole, problém z dlhými loptami, vystretá a nohy na 
široko, ťažko sa hýbe...tieto veci sa u nej opakujú. 
E. Molnárová – urobila mi veľkú radosť, veril som jej a 
nesklamala, skôr naopak. Pekný herný prejav, dobré plnenie 
taktických pokynov, pozitívne emócie...tak si to 
predstavujem. Postúpila z ťažkej skupiny a zahrala si 
štvrťfinále. Popracovať na dlhom príjme v Bh, krátkom vo Fh  
a vo Fh prechodoch ubrať ešte na sile.  
 



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

Čo sa týka disciplíny dievčat, nemusel som riešiť  žiaden 
problém. Dievčatá vytvorili dobrý kolektív aj mimo haly. 
 
 
 

 Vypracoval: František Solár      Dňa:19.05.2021 


