
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia WTT Youth Contender Vila Real Portugalsko 11-17 máj 2021 

Zhodnotenie celého 
turnaja, VT, KT ako 
celku, odporúčania 

Bol to náš prvý medzinárodný turnaj po veľmi dlhom čase v zložení:  
Filip Delinčak, Adam Klajber, Kamil Pach, Jakub Goldír. 
Po veľkých obmedzeniach kvôli covidu a v novom formáte 
medzinárodného turnaja som bol vo veľkom očakávaní ako bude naša 
hra vyzerať v porovnaní s medzinárodnou konkurenciou. Nový formát 
bez súťaže družstiev kladie vysoké požiadavky na hráčov aj trénerov 
v každom zápase. Tréneri sa prakticky nezastavili počas celého dňa 
koučovali jeden zápas za druhým. Celkovo hodnotím výkony našich 
hráčov pozitívne, ale ak chceme kvalitný koučing za našimi hráčmi tak 
je treba hodne zvažovať počty nominovaných hráčov a trénerov.. 
Odporúčam odohrať čo najviac turnajov, aby hráči získali lepšiu 
zápasovú prax a mali sme čo najlepšie pozície v svetových rebríčkoch . 
 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

Filip Delinčák - hral kategóriu U-19 v skupine prehral po vyrovnanom 
priebehu s Nemcom Hollom, postúpil ako druhý zo skupiny a v pavúku 
nemal v prvom kole žiadnu šancu s výborným Rumunom Movileanu 
neskorším víťazom. Vzhľadom na to že Filip ma z pomedzi našich 
hráčov najväčšiu zápasovú prax a ako jediný hral počas pandémie  
kvalitnú dlhodobú súťaž je pre mňa jeho výkon miernym sklamaním a 
dúfam, že jeho výkonnosť na ďalších akciách pôjde výrazne hore.  
Adam Klajber - hral kategóriu U-19 v skupine  neprehral a taktiež 
v prvom kole predviedol pomerne kvalitný výkon. V druhom kole 
s kvalitným Izraelcom však pod tlakom nezvládol svoj servis 
v koncovkách prvého a tretieho setu napriek vedeniu urobil príliš veľa 
nevynútených chýb a prehral. Pod tieto chyby sa podpísala jeho 
zápasová nevyhratosť a verím, že s pribúdajúcim počtom odohratých 
zápasov sa ukáže vysoký štandard jeho hry. 
Kamil Pach – jeho výkony v skupine boli pre mňa príjemným 
prekvapením. V zápase s favorizovaným Belgičanom Laffineurom 
viedol 2:1 ale sympatický výkon nedotiahol do konca a prehral 3:2. Aj 
jeho súper v prvom kole pavúka bol z kategórie hrateľných, avšak Kamil 
nezvládol psychicky zápas a po tom čo mu rozhodca zarátal 2x servis 
zneistel a prehral.  
Jakub Goldír- predstavil sa v dvoch kategóriách U19 a U17, v U19 
nepostúpil zo skupiny o jeden set, keď vyhral 3:2 a prehral 3:1. V U 17 
prehral už v skupine  a aj keď postúpil z druhého miesta v pavúku 
prehral v prvom kole s Movileaunom s Rumunska. Jeho výkony sú pre 
nňa najväčším sklamaním, zatiaľ sa neaklimatizoval medzi juniormi 
a napriek kvalitnému hernému prejavu počas tréningu, v zápase sa 
stále spolieha na to že súper bude kaziť a nejde si za víťaznou loptou. 
Dúfam , že s pribúdajúcim počtom zápasov sa ukáže jeho herný pokrok 
a dostane sa medzi juniormi na pozície ktoré mal medzi kadetmi.. 



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) 

Chlapci nemali žiadne disciplinárne priestupky, povzbudzujú sa 
navzájom a prajú si úspech. Je to veľmi dobrá skupina. Zatiaľ neviem 
,ktorý na seba zoberie pozíciu lídra tímu. Chlapci vzhľadom na svoj vek 
majú výbornú perspektívu do budúcnosti a ak nepoľavia v tréningovom 
úsilí, tak by sa  mohli presadiť aj v mužskej reprezentácii.  
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