
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Platinum German open, Magdeburg 2020 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

Turnaj na najvyššej úrovni, so skvelými podmienkami, kvalitné 

ubytovanie, strava a doprava. 

V prvých dvoch dňoch však nebol ako vždy zabezpečený players 

lounge. Platíme sumu, ako aj tí najlepší hráči, ale služba pre hráčov je 

až pre hlavnú súťaž. 

 

Problém sme mali s cestovaním z Portugalska do Nemecka, keďže 

jeden let nám meškal, druhý na nás nepočkal a museli sme 

kombinovať dopravu z Dusseldorfu vlakom. Nakoniec však všetko 

dobre dopadlo.  

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov a 

súťaží 

Ľubomír Pištej – odohral veľmi dobrý turnaj, v pohode a rozdielom 

triedy porazil Putunticu a potom vo veľmi vyrovnanom, kvalitnom 

a oku lahodiacom zápase prehral s Jorgičom. Ľubo podal 120% výkon, 

striedal taktické variácie, bojoval, no na súpera to nestačilo. Najmä 

posledný set Slovinec dokázal neuveriteľne odvracať Ľubove 

agresívne útočné údery.  

Hodnotenie - výborný     

1.kolo kval. - voľno 

2.kolo kval. – Putuntica (MOL) 4:0 

3.kolo kval. – Jorgič (SLO) 3:4 

 

Wang Yang – Wango odohral zase jeden parádny turnaj a pokračuje 

v zberaní bodov smerom k OH. Jediné čo ma hnevá, je jeho nevyužitý 

talent a jeho neohraničená lenivosť. Sám totiž vie a hovorí, že ak by sa 

viac venoval kondícii, ako správny obranár, bol by o jeden level vyše. 

No v každom prípade, vždy keď ho mám pod kontrolou, v NSTC, 

vždy hrá lepšie. Vylepšil obranu z forhendovej strany, ale nevie ešte 

zmeniť niektoré herné návyky – zmena podania, útok po zlom pinku 

súpera, kontratopspin po banáne súpera. 

Hodnotenie: výborný  

1.kolo kval. – voľno 

2.kolo kval. – Platonov (BLR) 4:2 

3.kolo kval. – Sgouropoulos (GRE) 4:0 

4.kolo kval. - Monteiro (POR) 4.2 

1.kolo hl. súťaž – Lin Gaoyuan (CHN) 0:4 

 

Barbora Balážová – hrala svoj vysoký štandard, francúzsku pomerne 

ľahko a skúsene zvládla. Pred zápasom druhého kola však mala 

žalúdočné problémy a cez to všetko mohla vyhrať. Bolo lepšia všetky 

sety, možno práve taká iskra a energia jej chýbala. 

Hodnotenie: chválitebný    

1.kolo kval. – Migot 4:1  

2.kolo kval. – Shao Yeni 2:4 

 

Tatiana Kukuľková – mala ťažký žreb, čínska obranárka bola nad jej 

sily. Mala aspoň šancu si vyskúšať nové veci, čo má natrénované, to sa 

však nestalo. Iba v jednom sete hrala agresívne a využívala silu 

v úderoch. 

1.kolo kval. – 0:4 

 



Eva Jurková – inokedy na túto hráčku vie hrať, ale teraz bola Poľka 

lepšia, skúsenejšia, múdrejšia. Eva sa nedostala do rytmu, robila ľahké 

chyby, a to sa nedá vyhrať.  

1.kolo kval. – Bajor 0:4 

 

Pištej, Balážová – postup do osmičky cez Kórejcov je skvelý úspech 

(konečne sme dotiahli dobre rozohraný zápas do víťazného konca), no 

bola reálna šanca ísť ďalej. Vedenie 1:0 na sety a 10:9 s hocikým je 

veľká šanca, o to väčšia, že súperovi pomohlo šťastíčko. Nevadí, 

ukázali sme, že sa dá hrať aj s tými najlepšími.  

 

Wang, Kukuľková – vyhrali dva zápasy kvalifikácie proti egyptským 

párom a po tretí či štvrtý krát postúpili do hlavnej súťaže.  

 

Pištej, Karakasevič – tretí turnaj hrá tento pár spolu, teraz narazili na 

čínsku silnú dvojicu, prehrali 1:3. Podľa mňa je to dobrá kombinácia 

a myšlienka na to, aby v budúcnosti urobili nejaký výsledok, no zatiaľ 

čakáme na dobrý, prijateľný žreb.  

 

Balážová, Matelová – podali dobrý výkon, ale ani ten vždy nestačí na 

víťazstvo. Rozhodovali malé momentálne chyby, možno aj 

načasovanie taktických prvkov, odvaha v koncovkách – niečo zmeniť, 

prekvapiť podaním, či príjmom.     

 

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) 

 Nič zvláštne sa nestalo, hotel bol fantastický, organizácia turnaja na 

tej najvyššej úrovni. Škoda len toho, že aj počas kvalifikácie nie je 

zabezpečený players lounge – platíme ako aj ostatní a organizátor šetrí 

na hráčoch.   

  

Vypracoval: Jaromír Truksa   Dňa: 31.1.2020 


