
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Challenge Plus Omán Open, Muscat, 20.-

24.3.2019  

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

Turnaj splnil očakávania z pohľadu nižšej obsadenosti (kvalitou aj 

kvantitou) Znovu sa nám podarilo zahrať lepšie vo štvorhrách ako 

v jednotlivcoch. 2krát štvrťfinále vo štvorhrách a Kukuľková do 

21rokov. Valuch postúpil do druhého kola v jednotlivcoch. 

Škoda len miešaných štvorhier – oba páry prehrali zhodne 2:3. 

V princípe hodnotím tento turnaj veľmi pozitívne, aj keď sa nám 

nepodarilo priniesť nejakú medailu. 

Odporúčanie (zistenie): Čo najviac sa snažiť priblížiť turnajový 

režim k tomu tréningovému. Rozcvičky, posilňovačky, pravidelný 

tréning...  

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov 

a súťaží 

Ľubomír Pištej – ako nasadený do hlavnej súťaže, nezvládol hneď 

prvé kolo proti Desai (IND). Prehral 2:4, mal však šance aj v 6.sete, 

keď vyhrával 7:3.  

Alexander Valuch – podal dobré až veľmi dobré výkony vo všetkých 

zápasoch. Oveľa zodpovednejší a koncentrovanejší prístup zápasom 

mu priniesol aj víťazstvo nad oveľa lepšie postaveným hráčom vo 

svetovom rebríčku. 

Samuel Novota – postúpil do hlavnej súťaže jednotlivcov a prehral 

s Nemcom Walterom 1:4. 

Samuel Kalužný – podal dobré výkony, mal šancu na postup z veľmi 

ťažké skupiny, škoda. Minimálne s El Beiavi mohol vyhrať 

Tatiana Kukuľková – 5.-8.miesto do 21rokov, ľahká prehra s Odo, 

ktorá ma dobré podanie a hlavná súťaž v ženách, 1.miesto v skupine, 

prehrala tiež ľahko so Szocs.  

Odporúčam: Tréning, kondíciu, pohyblivosť a príjem podania 

Ódorová Eva – 2.miesto v skupine, postup sa žreboval a Eve sa 

nepošťastilo postúpiť. Po zranení ruky, ešte nie je v top forme.  

 

Štvorhry: 

Pištej, Kalužný – 5.-8.miesto. Prehra s víťazmi celého turnaja. 

Nevyužitá šanca prvý set, Ľubo sa bál zariskovať na príjme a na 

podaní. Ale znovu dobrý výsledok aj výkon. 

Valuch, Novota – prehrali prvý zápas s Japoncami. Ak by sa viac 

dopĺňali a strategicky mysleli, mali by viac šancí. 

Kukuľková, Ódorová – 5.-8.miesto, asi maximum  

 

Miešané štvorhry: 

Pištej, Kukuľková – nasadený pár číslo 2. Proti Taipeiskej dvojici 

nezvládli začiatok zápasu a veľmi ľahko prehrali dva sety, v treťom 

dokonca odvracali mečboly. Najmä Táňa nebola vo svojej koži, robila 

veľa chýb (nervozita), potom už bolo dobre a v piatom sete dokonca 

už boli lepší. Vedenie 7:5 a 9:7 však nepremenili na víťazstvo a postup 

do osmičky. Škoda. 

Kalužný, Ódorová – postúpili z kvalifikácie, bez problémov 

a s Američanmi vyhrávali 2:1 na sety, potom už veľa šancí nemali, 

keďže začali robiť chyby. 

  

 



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) 

Turnaj prebehol bez akýchkoľvek problémov, ako po hráčskej stránke, 

tak aj správanie bolo v normále.  

Kolektív je dobrý, a aj mimo haly držia všetci hráči spolu. Hrajú 

zábavné hry, karty a absolvovali sme výlet do mesta, pozrieť si 

pamiatky Orientu.  

  

Vypracoval: Truksa Jaromír      Dňa: 27.3.2019 


