Hodnotenie reprezentačných trénerov
Názov podujatia

Challenge Polish open, Wladislawowo, 16.20.10.2019

Zhodnotenie celého
turnaja, VT, KT ako
celku, odporúčania

Na prvom turnaji sa predstavil Tibor Bednár, ako nový reprezentačný
tréner žien. Myslím si, že sa ujal funkcie dobre.
Na turnaji sa zúčastnili najmä mladší hráči a hráčky, ktorí majú šancu
sa dostať na ME do 21rokov.
Chalani však prehrali hneď v 1.kole a v mužskej súťaži nepostúpili zo
skupiny

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčov
a súťaží

Muži:
Alexander Valuch – skončil druhý v skupine, vyhral 3:0 s MEDINA
Jan (VEN), a prehral 1:3 s TAI Ming-Wei (TPE), no podal celkom
dobrý výkon. Škoda len, že svoju aktívnu hru nevydržal hrať celý
zápas.
Jakub Zelinka – 3:2 OSIRO Pedro(SUI), 0:3 ISMAILOV Sadi(RUS)
– Jakub musí popracovať najmä na pasívnej hre, na bloku a na príjme
podania
Daniel Oráč – 3:1 ANDERSEN Martin(DEN), 0:3 FENG YiHsin(TPE) – Dano sa snaží, ale chýba mu technická zdatnosť na
forehandu a v pohybu tela
Tibor Špánik - 3:0 TSYHANOUSKI Mikhail(BLR), 1:3 SONE
Kakeru(JPN) – Tibor musí začleniť do svojej hry viac variability vo
všetkých herných situáciách
Muži do 21rokov:
Jakub Zelinka – 1:3 Hribar (SLO)
Daniel Oráč – 0:3 Meissner (GER)
Tibor Špánik – 0:3 Hippler (GER)

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)

Štvorhry Zelinka, Oráč – 3:0 TSYHANOUSKI, YARASHENKA(BLR) , 0:3
REMBERT ROLLAND(FRA) – chalani hrajú spolu veľmi dobre,
chce to sa ešte viac zohrať na signáloch
Špánik, Valuch – 2:3 DAISH, GACEV(ENG/RUS)
Čo sa týka správania, nebol problém.
Problém však vidím v tom, že nie všetci hráči do 21rokov mohli
štartovať na turnaji (96hráčov prihlásených a hralo len 64hráčov –
napríklad z Čechov sa viacerý nedostali do pavúka). Hrali iba tí, čo sú
vyššie vo svetovom rebríčku. To je poučné do budúcnosti, lebo ak
budeme chcieť zapojiť mladých hráčov bez bodov, budeme musieť
dômyselne vyberať turnaje tak, aby vôbec mohli štartovať.
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