Správa KŠR na konferenciu SSTZ 15.6.2018

-

Profesionálny reprezentačný tréner na plný úväzok
Navýšenie platu ženskému trénerovi aj trénerom mládeže
Zapojenie do procesu odborných trénerov (mental, kondičný)
Na väčšie akcie (MS,ME,MEJ) cestuje aj fyzioterapeut
Zmena na poste ženského trénera (KT, nový prístup aj metódy)
Pozitívne ohlasy zo zahraničia (tréneri a hráči si všimli zmeny)
Pozitívne ohlasy aj atmosféra v tímoch
Starostlivosť o reprezentantov (rege, strava, materiál, turnaje, tréningy, sparing)
Spolupráca s asociáciu hráčov (načúvanie požiadavkám a predstavám)
Väčší počet livestream prenosov
Oživenie a šírenie Facebook stránky SSTZ spolu s KMaE

Podaril sa nám prvý krok k profesionalite stolného tenisu tým, že reprezentačný tréner mužov
a do 21 rokov je na plný úväzok s adekvátnym ohodnotením. Prišlo k výmene trénera u ženskej
zložky, Valentinu Popovú nahradil Peter Šereda, ktorý má zmluvu na čiastočný úväzok, ale
s lepšími podmienkami. Priniesol oživenie do reprezentačného tímu, urobil KT so šancov pre širší
okruh žien, zaviedol nové metódy tréningu so zameraním na kondíciu a pohyb. Do tréningového
procesu sme zapojili aj kondičného a aj mentálneho trénera. Na veľké akcie ako sú MS, ME a MEJ
cestuje s tímami aj fyzioterapeut, ktorý absolvuje s hráčmi aj špeciálnu rozcvičku. Na
medzinárodnej scéne sme dostali pozitívne ohlasy od cudzích výprav, trénerov a hráčov. Všimli si,
že u nás vládne lepšia atmosféra v tímoch, absolvujeme viac podujatí a vo väčších počtoch
hráčov. Tieto zmeny si pochvaľujú aj samotní naši reprezentanti, podporujú jeden druhého
a snažia sa napredovať. Zvýšili sme aj starostlivosť nielen o našich najlepších hráčov, ale aj o širší
okruh reprezentantov a hráčov do 21 rokov. V Národnom stolnotenisovom centre majú hráči
zabezpečenú stravu, regeneráciu, potrebný materiál, sparingov a každodenný tréning pod
dohľadom vysoko kvalifikovaných trénerov. Toto bola a aj do budúcnosti zostáva ako priorita –
NSTC. Spolupracujeme s Asociáciou hráčov, načúvame ich požiadavkám a predstavám.
Výsledky:
ME do 21rokov v Soči:
Alexander Valuch 1.miesto vo štvorhre s Linusom Lindom(DEN)
Tatiana Kukuľková 9.miesto jednotlivci
MS v Dusseldorfe:
Ľubomír Pištej 9.miesto jednotlivci
Pištej, Zhang Mo 17.-32.miesto mix
Wang Yang 2.kolo jednotlivci
Eva Ódorová 2.kolo jednotlivci
Tatiana Kukuľková postup do 1.kola jednotlivci
ME družstiev:
muži 13.miesto Wang, Pištej, Šereda, Bai He – Anglicko+Rakúsko sme porazili
ženy 27.miesto bez Balážovej a Ódorovej

Grand Final Astana:
Barbora Balážová účasť na prestížnom turnaji po celoročných úspechov vo štvorhre spolu
s Hankou Matelovou, iba 8 párov s celého sveta sa sem dostane.

