
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Challenger plus, Canada open, Markham 4.-

8.12.2019 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

Turnaj môžem brať za úspešný, keďže sme sa ho zúčastnili práve a 

najmä kvôli zmiešanej štvorhre a tú sme vyhrali. 

Nazbierali sme aj veľmi dôležité body do svetového rebríčka, ktorý 

môže byť rozhodujúci v postupe na OH. 

Okrem víťazstva, sme odohrali dosť zápasov, čo bol aj dobrý tréning. 

Škoda len malých zranení, ktoré sa prihodili ako Baške(zvrtnutá 

noha), tak aj Ľubovi(svalové preťaženie). 

Zranenie Barbory bolo z časti zbytočné a nemuselo sa stať, lebo mali 

zápas 1.kola pod kontrolou, 2:0 a 7:3, mohli v pohode dohrať, no 

pustili si súperov do koncovky, kde sa to zranenie stalo a potom som 

mal starosti, ako o výsledok, tak hlavne o zdravie našej najlepšej 

hráčky. 

  

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov 

a súťaží 

Ľubomír Pištej – porazil Anglesa(Fra) 4:3, po ťažkom boji, potom 

s mladým Číňanom Liu Yebo prehral 2:4. Bol aj ošetrovaný – malé 

svalové zranenie v oblasti boku. Po každodennej starostlivosti 

turnajového fyzioterapeuta však bol schopný hrať. 

Barbora Balážová – v 1.kole porazila Malobabic(Srb) 4:0. Pomerne 

s prehľadom si poradila s touto obranárkou. V 2.kole už nestačila, 

najmä pohybovo, na Li Jiayi(Chn) 1:4, aj keď Baška z miesta hrala 

úžasne.  

 

Mix: 

Pištej-Balážová – celý turnaj hrali excelentne, v pohode a boli vždy 

lepší od súperov. Túto fazónu si narušili hneď 1.kolo s Rusmi, keď 

z jednoznačného zápasu urobili drámu. Na základe tejto výstrahy však 

pokračovali disciplinovanie a išli si za svojim cieľom – vyhrať turnaj. 

1.kolo Skachkov, Vorobeva(Rus) 3:2 

2.kolo Zhang Kai, Wu Yue(Usa) 3:0 

Semifinále Aghanta, Batra(Ind) 3:2 – bolo 0:2, ale v pohode 

Finále Zhao Zhaoyan, Liu Xi(Chn) 3:1 (5,-3,7,2) 

  

Štvorhry žien: 

Balážová, Matelová – aj napriek malému obmedzeniu v pohybe 

Barbory, dievčatá podávali štandardný výkon a semifinále si zaslúžili. 

1.kolo Wu Yue, lie Juan(Usa) 3:2 

2.kolo Madaras, Hartbich(Hun) 3:0 

Semifinále Che Xiaoxi, Li Jiayi(Chn) 0:3  

 

Štvorhry mužov: 

Pištej, Karakasevic(Srb) – táto spolupráca je dohodnutá minimálne 

do ME jednotlivcov. Teraz si veľmi ľahko poradili s Číňanmi, ale 

s Argentínskou dvojicou mladých hráčov boli zaskočení, najmä Kara, 

ale potom si zvykli, zmenili taktiku a skoro sa im podaril zázrak, keď 

za stavu 1:2 prehrávali už 4:10 a podarilo sa im stiahnuť na remízy 

a aj mali setbal, no nakoniec prehrali 12:14.  

1.kolo Xu Haidong, Zhao Zhaoyan(Chn) 3:0 

2.kolo Lorenzo, Cifuentes(Arg) 1:3  

 

 



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) 

Tento turnaj nebol pôvodne plánovaný, ale za podpory 

sponzorov(JOOLA) a Športového centra polície, sme ho zaradili do 

náročného programu kvôli lepšiemu zohraniu sa v mixe pred 

záverečným turnajom Grand Finals v Číne a získaniu bodov do 

svetového rebríčka(posun z 6.miesta na 5.miesto). 

 

Čo sa týka časových posunov, aj s následným preletom do Číny,  

nebol už problém, lebo sú na to hráči zvyknutí.  

  

  

Vypracoval: Truksa Jaromír      Dňa: 8.1.2020 


