
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Challenge Plus – Portugal open, 13.-17.2.2019 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

V súťaži jednotlivcov ani jeden hráč nevyhral žiadny zápas – čo 

hodnotím veľmi zle.  

Naopak v párových súťažiach sa darilo nadmieru. Mix Pištej-

Kukuľková - 2.miesto. 

Štvorhra mužov Pištej-Kalužný – 5.-8.miesto  

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov a 

súťaží 

Ľubo Pištej v hlavnej súťaži prehral v prvom kole s Qiu Dangom. 

Nechytil začiatok, po pár výmenách bol v zlom rozpoložení, avšak po 

stave 0:2 na sety sa do súpera zahryzol, začal bojovať a používať svoju 

variabilnú hru, vyrovnal stav na 2:2 a už bol lepším hráčom. Za stavu 

7:3 v piatom sete však stratil na chvíľu koncentráciu, súper zahral 

odvážne, zariskoval, Ľubo nedokázal na toto odpovedať a prehral. 

Vo štvorhre a miešanej štvorhre bol vynikajúcim mentorom obom 

svojim mladším partnerom, využil a ukázal svoje skúsenosti, taktickú 

vyspelosť a zaslúženie obsadili 2.miesto v mixe a 5.miesto vo štvorhre.  

Saša Valuch mal súpera, s ktorým si mohol poradiť, no napriek tomu, 

že hral dobre, svojou netrpezlivou a nedôslednou hrou, prehral. 

Samo Novota mal smolu na žreb, nový Číňan bol nad jeho sily, ale 

jeho výkon hodnotím veľmi dobre. Prehra 2:4 po boji.  

Samo Kalužný mal šancu na výhru s Nigérijcom, to mu možno 

zviazalo ruky, mal problém s príjmom podania a z backhandovej 

strany bol veľmi neistý.  

Vo štvorhre však podal skoro bezchybný výkon, ukázal svoju rýchlosť 

a nebezpečný forehandový topspin, chýbal kúsok a boli by 

v semifinále. 

Tibor Špánik medzi mužmi premárnil šancu na postup so slabším 

súperom z Konga, podľa mňa mal vyhrať, snažil sa hrať svoju hru, 

v ktorej robil veľa chýb, na tohto hráča stačilo častokrát iba základná 

úderová istota. 

V 21ke v druhom kole však odohral veľmi dobrý zápas s Pleteom, 

takto by som si predstavoval prístup k zápasu. 

Jakub Zelinka v 21ke odohral vyrovnaný zápas s Talianom, po veľmi 

dobrom začiatku si súper zvykol na jeho servis a prevyšoval ho 

istotou. 

V mužoch nemal šancu s Číňanom po všetkých stránkach.  

   

 

  



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 kvázi bez problémov. Po vypadnutí zo súťaží chalani 

absolvovali tréningy. 

Malý problém bol so stravovaním, podávali sme aj protest 

zodpovednému zástupcovi hráčov na okruhu – Zlatko Čordaš. 

Priestory na jedlo bolo neprijateľné, malý výber jedál, málo mäsa 

a podobne. Za cenu, ktorú sme zaplatili za osobu na deň, neadekvátne. 

Na budúci rok odporúčam štart na Entry fee. 

  

Vypracoval: Truksa Jaromír     Dňa: 28.2.2019 


