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Zhodnotenie turnaja,
VT,  Openu, VT ako
celku, odporúčania

Po ťažkej ceste na turnaj chlapci odviedli na turnaji svoj
štandardný výkon. Podmienky na turnaji boli dobré a aj
účasť kvalitných hráčov bola vysoká. Na týchto turnajoch
už nie je slabý súper tak každý zápas je vyrovnaný
a rozhodujú maličkosti.

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčov a
súťaží

Adam Klajber – podal svoj štandardne kvalitný výkon na
hranici svojich možností. Počas celého turnaja mal
problém s krátkym servisom a práve tento hendikep mu
znemožnil vyrovnanejší duel so Stumperom z Nemecka,
ktorý ho v tejto činnosti jednoznačne prevýšil.

Filip Delinčak- Filip sa už dlhšie obdobie herne trápi
a nebolo tomu aj na tomto turnaji. V stretnutiach robí
príliš veľa nevynútených chýb a toto mu znemožnuje
uhrať lepší výsledok.
Jakub Goldír- vzhľadom na jeho postavenie v svetovom
rebríčku je losovaný z posledného koša a jeho žreb bol
veľmi ťažký. Pravda je , že kvalita jeho hry na súperov
starších o tri roky zatiaľ nestačí . Na turnaji nevyhral ani
set. Musí si uvedomiť ,že bez väčšej odvahy a agresivity
svojich úderov vyhrávať v tejto kategórii nebude .
Kamil Pach- predviedol výkon na hranici svojich kvalít.
S hráčmi ako Ban/Chorvatsko/, resp. Schams/Iran/ musí
hrať s väčšou mierou rizika a odvážnejšie ak chce uspieť.
Na tejto úrovni si hráč musí vybojovať každú loptu
a súperi sami nekazia.
Klajber – Delinčak- osvedčená štvorhra potvrdila svoju
kvalitu ziskom druhého miesta. Podali kvalitvý výkon, je
však potrebné podotknúť , že vo finále proti výborným
Rusom nemali najmenšiu šancu.

Goldír – Pach – prehrali v prvom kole zo súpermi
z Portorika. Podali slabý a bezkrvný výkon. Na tejto
štvorhre bude pred MEM potrebné intenzívne
popracovať.



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)

K správaniu a disciplíne nemám žiadne pripomienky. tiu.
Pokiaľ , ale chceme sa rovnať s úplne top hráčmi. Tak
treba pridať vo všetkých činnostiach. Veriť vo svoje
schopnosti a hrať aktívne a nebojácne.
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