
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Platinum German open, Bremen, 7.-11.10.2019 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

Jeden cieľ bol splnený – mix postúpiť minimálne do osmičky 

a zabezpečiť si body do Grand Final   

Druhý cieľ nebol splnený – aby sa v jednotlivcoch niekto prebojoval 

do hlavnej súťaže 

Celkový dojem a naše vystúpenie na najväčšom podujatí v Nemecku 

hodnotím nadpriemerne. Všetci naši hráči hrali na hranici svojho 

maxima.  

Veľký pokrok nastal v mixu – herný, ale najmä sa vyčistila voda, 

vyjasnili sa nedorozumenia a hneď to bolo vidieť aj na výkonoch. 

Výsledky nechcem vydvihovať. Momentálne v priebežnom poradí 

v boji o GF, sú Pištej, Balážová na 6.mieste(redukovanom)  

Zostáva už len jeden turnaj a tam by sa muselo stať veľa zázrakov, aby 

nepostúpili do veľkého finále   

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov a 

súťaží 

Ľubomír Pištej postúpil až do posledného kola kvalifikácie, kde 

prehral zaslúženie s Japoncom – Jin Takuya 0:4. Predtým však porazil 

Brossiera 4:1 a Bobocicu 4:2 po veľmi dobrých výkonoch.  

Wang Yang bol v tej istej časti kvalifikačného pavúka, že ak by 

náhodou vyhral s Jin Takuya, o postup do hlavnej súťaže by hral 

s Ľubom Pištejom. Prehral 1:4 po lepšom výkone ako v Japonsku, ale 

súper bol o triedu lepší v hre  do obrany. S Floritzom v prvom zápase 

ľahko vyhral 4:1. 

Alexander Valuch si v prvom kole poradil s 12ročným japonským 

talentom Matsushimom 4:1 – koncentrovaný výkon, dodržiaval 

taktické pokyny v dôležitých momentoch. S Habesohnom mal v prvom 

sete 10:6, a v druhom tiež vyhrával, 6:3, no nedotiahol to do konca 

a prehral celkovo 0:4.  

Barbora Balážová v odvete s Ma Wanting si viedla perfektne 

a vyhrala 4:1. Potom porazila nebezpečnú hráčku z Tajwanu tiež 4:1 

a v poslednom kole kvalifikácie mala šancu na postup do hlavnej 

súťaže s Indkou Batrou. Baška nehrala zle, najmä v prvých troch 

setoch hrala veľmi dobre, reagovala na neštandardnú hru súperky 

a mala dokázala dominovať. Po vedení 2:1 na sety, už však nedokázala 

odolávať zlepšenej hre súperky a prehrala 2:4. 

Eva Jurková – nevidel som všetko, prehrala 1:4 s Francúzskou.      

     

 

 



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) 

Ešte raz vydvihujem zlepšený stav vo zmiešanej štvorhre. Pripomenuli 

sme si najhlavnejší ciel – a to je účasť na OH v Tokiu a hneď sa veci 

pohli správnym smerom. Vysvetlil som nielen im, že majú za sebou 

neuveriteľnú podporu SSTZ, VV, ŠCP a všetkých zainteresovaných – 

trénerov, masérov, rodičov, klubov, sekretariátu a športovej verejnosti. 

Tento tlak sú schopní ustáť a my všetci veríme, že na OH pocestujú 

a nielen to, že tam ukážu svoj najlepší výkon. 

 

  

Vypracoval:  Jaromír Truksa     Dňa: 11.10.2019 


