Hodnotenie reprezentačných trénerov
Názov podujatia
Zhodnotenie celého
turnaja, VT, KT ako
celku, odporúčania

Polish open,Wladyslawowo, 16-20.10.2019
Bol to môj prvý turnaj ako tréner reprezentácie žien,tak som sa viacmenej zoznamoval s
hráčkami.
Turnaj celkovo hodnotím pozitívne aj ked prvý deň v 21kách som čakal lepšie výsledky.
Hlavne Kukuľková nezvladla svoj zápas psychicky. Potom v ženách hrali dobre aj ked zlyhali
v niektorých koncovkách,čim by mali väčšie šance na postup zo skupín.
Jedine Kukuľkovej sa podarilo postúpiť do hlavnej súťaže.
Výborný výkon podali Kukuľková s Grígeľovou vo štvorhre ked postúpili do hlavnej suťaže.
Postupne porazili kvalitné Madarky , Taiwanky po 3-0 a až po tesnom boji podľahli silným
Poľkám 3-2. Táto dvojica môže mať veľké šance v dalších turnajoch.
Druhá dvojica, Jurková-Puchovanová hrali zle a vôbec si nerozumeli počas zápasu.

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčov
a súťaží

Tatiana Kukuľková – Prvý zápas v 21ke proti Turkini Harac bol veľmi zlý.
Ustráchaný,nervozny. Potom v ženach to už bol kvalitný výkon.
Postúpila zo skupiny a v hlavnej súťaži potrápila poľku Bajor. Prehrávala 3-0 ale potom
začala hrať veľmi dobre a dotiahla na 3-2 a mohlo to byť aj 3-3,ale ukázali sa skúsenosti
hráčky z poľska ,ktorá zvládla koncovku v 6tom sete. Treba popracovať na fhande. Silný
bhand a zmena rytmu. Tu je na čom stavať.
Nikoleta Puchovanová – V 21ke prehrala, ale výkon bol dobrý. V ženách hrala velmi dobre,
posledý zápas s Nemkou bol síce 3-0 ale veľmi tesný. Nedostatky hlavne pri rozohrávke a pri
výmenách v bhande.
Eva Jurková - jedna výhra ,jedna prehra. Proti poľke dobrý výkon,ale druhý zápas 0-3.
Chcel by som ju mať častejšie v centre.
Natália Grígeľová - Mala postup v rukách. S favoritkou Walšankou Carey viedla 2-1 a mala
mečbal. Výborný výkon,no treba veľa pracovať na fhande,hlavne fh rozohrávky a blok.

Hodnotenie správania,
priestupky voči
disciplíne, pocitové
zistenia a upozornenia
trénerov, resp.
vedúceho výpravy

Turnaj bol z môjho pohľadu výborný po každej stránke. Atmosféra v mužstve bola dobrá a
pri mojom prvom turnaji sa mi aj z hráčkami komunikovalo veľmi dobre.

(ako sa hráč správa
v kolektíve, vo štvorhrách,
súťaži družstiev, v hale a aj
mimo nej)
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