Hodnotenie reprezentačných trénerov
Názov podujatia
Zhodnotenie celého
turnaja, VT, KT ako
celku, odporúčania

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčov a
súťaží

MS - Budapest
Štvrťfinále zmiešanej štvorhry je super výsledok, ale vo dvojhrách a
štvorhrách, čo sa týka ženskej zložky , sme mali nato určite vyhrať o
pár zápasov viac.
Odporúčania: popracovať na psychickej odolnosti, keďže v dôležitých
momentoch to bolo príliš opatrné , čo do vrcholového moderného
stolného tenisu už nepatrí.

Barbora Balážová : Mala nato postúpiť do druhého kola, ale
kombinácia zlého úvodu a ustráchaného záveru , v ktorom mala jej
súperka ( Izabela Lupulesku) aj šťastie, zapríčinila, že prehrala o dve
loptičky. V štvorhre, spolu s Hankou Matelovou prehrali v prvom
kole, kde Báša bola 6setov líderkou dvojice, ale v siedmom sete začala
hrať opatrne a to na súperky nestačilo. Mix – zhodnotí tréner Truksa,
keďže on viedol dvojicu Pištej – Balážová.
Odporúčania: práca s mentálnym koučom.
Ema Labošová : Hrala kvalifikáciu, ale oba svoje zápasy prehrala.
Hlavne škoda prvého zápasu proti Azerbajdžanke Imanovej, v ktorom
bola nervózna a až príliš chcela vyhrať, čo jej zväzovalo ruky.
Ale vzhľadom na jej vek a nato,že to boli jej prvé MS jednotlivcov,
tak nervozita sa dala očakávať.
Odporúčania: zlepšiť pohyb: intervalové behy a strečing hlavne nôh.
Tatiana Kukuľková : Z kvalifikácie sa prebojovala do prvého kola,
čo je super výsledok, hlavne výhra 4:1 proti Goi Rui Xuan (Singapur)
je cenná. V prvom kole narazila na Cha Hyo Sim (KĽDR), a i napriek
skvelému výkonu, Táňa na túto súperku nemala.
Odporúčania: práca nôh, a snažiť sa viacej tvoriť aktívnu hru.
Eva Ódorová: V kvalifikačnej skupine, jeden zápas vyhrala a jeden
prehrala. Na Eve bolo cítiť, že mala tesne pred MS väčší tréningový
výpadok kvôli zranenému zápästiu a nebola v ideálnej forme. Za
štandartných okolnosti, si myslím , že by Eva postúpila, ale teraz jej
chýbala väčšie úderová istota a kvalita úderov, čo mladá Indka
Kamath dokázala využiť a Evu porazila 4:2 na sety.
Odporúčania: držať sa v dobrej fyzickej kondícii a udržovať telo fit a
tým predchádzať zraneniam.

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)
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Nemal som žiadny výhrady na správanie. Baby a celý tím držal
pokope a povzbudzovali sa navzájom.

