
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:  
Renáta Lacenová, Adriana Illášová, Eliška Štullerová, Ema Činčurová, 
Dominika Wiltschková, Aneta Wallenfelsová, Michaela Bitóová. 
Po veľkých obmedzeniach kvôli covidu a dlhom čase, kedy sme sa 
nemohli zúčastňovať prakticky na žiadnych medzinárodných ani 
domácich turnajoch musím napísať, že dievčatá hrali veľmi dobre, bolo 
ich vidieť, počuť a za stolom hrali nádherné zápasy, kde bojovali a bola 
radosť ich kaučovať. 
Odporúčam odohrať čo najviac turnajov, aby sme mali čo najlepšie 
pozície v svetových rebríčkoch a zároveň aj dievčatá veľmi potrebujú 
zápasovú prax. 
 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

Renáta Lacenová – Renátka hrala kategóriu U-19 a bola vylosovaná do 
pomerne ťažkej skupiny, kde mala za súperky – Mitrofan L. - ROU 
a Sadikovič M. – LUX. Zo skupiny postúpila ako dvojka do pavúka medzi 
najlepších 32. V pavúku dostala Arapovič /CRO/ na ktorú nestačila 
a prehrala. Svoju pozíciu v reprezentácii si obhájila a získala cenné body 
do svetového rebríčka. 
Adriana Illášová – Aďka hrala dve kategórie U-17 a U-19. V kategórii U-
17 mala v skupine súperky Smailji S. /CRO/ a Rodriguez /ESP/. Zo 
skupiny postúpila ako 1. V hlavnej súťaži v 32 odohrala krásny zápas 
s Volkava V. /BLR/ s ktorou vyhrala a postúpila medzi najlepších 16, kde 
sa stretla s Devos S. /BEL/. Prehrala po bojovnom výkone 3:2 v piatom 
sete na 10. 
V U-19 mala v skupine Salgado I. /POR  a Pedregosa A /ESP/, vyhrala 
skupinu a postúpila ako prvá. V hlavnej súťaži mala prvé kolo voľné 
a postúpila medzi najlepších 16 kde mala za súperku Tolgyes D. /Hun/ 
s ktorou prehrala. Aďka hrala veľmi dobre a získala veľmi cenné body 
do rebríčka. 
Eliška Štullerová – hrala dve kategórie U-17 a U-19.  V kategórii U-17 
mala súperky – Cosič D. /CRO/, Bajasu I. /ROU/ a Rodrigues /POR/. 
Z tejto skupiny postúpila do hlavnej súťaže medzi najlepších 32 ako 
druhá, kde dostala za súperku Sadikovič E. /LUX/. Tento zápas po 
bojovnom výkone prehrala. 
V kategórii U-19 dostala v skupine za súperky Arapovič H. /CRO/ 
a Teglas A. /ROU/. Bola to ťažká skupina a nepostúpila z nej. 
Eliška je mladá hráčka v juniorskej kategórii je prvý rok a svoju pozíciu 
v reprezentačnom tíme potvrdila. 
Ema Činčurová – hrala dve kategórie U-17 a U-19.  V kategórii U-17 
mala v skupine súperky Santos P. /POR/, Vidakovič M. /CRO/. Z tejto 
skupiny zápočtom setov Emka nepostúpila. 
V kategórii U-19 mala v skupine súperky Bondarevu /GER/ a Fejos 
/HUN/. Z tejto skupiny postúpila ako dvojka do hlavnej súťaže, kde 
prehrala s Rodriguez /ESP/. Emka je prvý rok juniorka a je veľmi 
perspektívna pre reprezentáciu junioriek do budúcnosti. 
Dominika Wiltschková – hrala dve kategórie. U-15 a U-17. Kadetskú 
kategóriu hodnotí kadetský tréner. V kategórii U-17 mala Dominika 



v skupine súperky Magdievu M /UZB/, Munne M /ESP/, Singeorzan 
/ROU/. Zo skupiny postúpila ako druhá do hlavnej súťaže kde sa stretla 
s Vidakovič M /CRO/ s ktorou prehrala. 
Dominika je ešte kadetka a je veľmi perspektívna pre reprezentáciu do 
budúcnosti. 
Aneta Wallenfelsová – hrala dve kategórie. U-15 a U-17. Kadetskú 
kategóriu hodnotí kadetský tréner. V kategórii U-17 nepostúpila zo 
skupiny. 
Michaela Bitóová – hrala dve kategórie. U-15 a U-17. Kadetskú 
kategóriu hodnotí kadetský tréner. V kategórii U-17 nepostúpila zo 
skupiny. 
Miška je ešte veľmi mladá, perspektívna v kadetskej aj juniorskej 
kategórii, hrala veľmi dobre. Teraz je na nej aj na nás aby nazbierala čo 
najviac medzinárodných skúseností. 

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 nemali žiadne disciplinárne priestupky, sú voči sebe 
priateľské, povzbudzujú sa navzájom a prajú si úspech. Je to veľmi 
dobrá skupina detí, pomáhajú si navzájom a sú zdravo súťaživé. 
Lacenová, Illášová, Štullerová a Činčurová napĺňajú moje očakávania 
ako najlepšia súčasná reprezentačná štvorica a myslím si že táto 
zostava má pre budúcnosť veľkú perspektívu. 

 Vypracovala: Mgr. Zuzana Grigelová   Dňa: 19. mája 2021 

 


