
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia OH kvalifikácia družstiev, 22.1.-26.1.2020 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

Na OH sme nepostúpili.  

Dva zápasy sme vyhrali a dva prehrali. 

Prvý pokus(turnaj) 34 družstiev - 8 postupovalo 

SVK – Rumunsko  3:2  semifinále 

SVK – Francúzsko 0:3  finále 

Druhý pokus – 8 družstiev – 1 postupoval 

SVK – Belgicko 3:0  štvrťfinále 

SVK – Hongkong 0:3  semifinále 

 

Zodpovedne môžem povedať, že sme odohrali dobrý turnaj. 

Olympijský systém umožňoval rôzne variácie zostavy a preto bolo 

dôležité nájsť vždy to najlepšie postavenie hráčov. 

Systém: 

BC-YZ 

A-X 

C-Z 

A-Y 

B-X 

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov a 

súťaží 

Individuálne hodnotenie je ťažké. My sme nastupovali ako tím a aj tí 

čo nehrali, mali svoje dôležité postavenie v družstve. Každý hráč čo 

nastúpil na hocijaký zápas, bojoval na 100 percent.  

V princípe si každý hráč uhral to svoje, svoj štandard. Boli momenty 

keď by sme si všetci želali, aby chalani hrali o stupeň lepšie, ale to tak 

býva vždy.  

Tento turnaj bol cítiť Olympiádou, v tom zmysle, že vôľa sa 

kvalifikovať bola oveľa väčšia, ako samotné výkony.  

 

Proti Rumunsku sme boli lepší vďaka Wangovi, ktorý v pohode 

zvládol oba zápasy a Ľubo tiež s prehľadom vyhral svoj. 

Naopak s Francúzmi sme boli vo všetkých zápasoch slabší, aj keď 

sme uhrali viac setov ako na ME a opticky zápas bol vyrovnanejší. 

Belgicko sme prevalcovali rozdielom triedy, dôležitá bola štvorhra.  

Pomerne veľký favorit na postup, Hongkong, v tejto fázy nemal čo 

robiť, mali byť už postúpení cez Srbsko. A tak sme sním hrali my 

a teraz. My aj Hongkong sme však zamiešali zostavami, ale pre 

súpera to vyšlo lepšie. Základ nášho úspechu bol na úvodnej štvorhre, 

ktorú sme prehrali 2:3. Potom Wang vôbec nestačil na múdro 

hrajúceho Wong Chungtinga a Valuchovi sa nepodarilo poraziť ich 

trojku, aj keď prvý set mal 10:8, a vo štvrtom prehral 9:11. 

 

Podľa mňa sme sa ako družstvo nestratili, skončili sme dvakrát pred 

bránami postupu na OH.   



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) 

Voľba štartu na Entry fee sa ukázala byť vhodná po viacero stránkach.  

 

1. Mali sme hotel, kde sme boli zo stolných tenistov iba my, mali 

kľud, chodili sme si do reštaurácií, ktoré sme si vybrali, niekedy 

spoločne, inokedy po skupinkách – Wang napríklad jedol v čínskej 

reštaurácii. 

2. Museli sme predlžovať pobyt a tam sme ušetrili množstvo peňazí. 

3. Mali sme požičané autá, takže sme neboli viazaní na oficiálne 

odchody autobusov.  

 

Atmosféra v družstve bola parádna, „team spirit“ fungoval, držali sme 

spolu, podporovali sa, pomáhali si.  

 

Moje hodnotenie: výborne     

  

Vypracoval: Jaromír Truksa   Dňa: 29.1.2020 


