Hodnotenie reprezentačných trénerov
Názov podujatia

Portugal Open 12-16.2. 2020

Zhodnotenie celého
turnaja, VT, KT ako
celku, odporúčania

Turnaj bol výborný, ubytovanie pohodlné. Turnaj bol tiež zameraný
na dievčatá do 21rokov ako prípravu na ME do 21r v marci.
Dievčatá hrali dobre,aj keď to nepretavili do výhier. Jedine Balážová
a Kukuľková prešli do ďalších kôl.

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčov
a súťaží

Balážová:
Hrala veľmi dobre, v 1 kole hladko porazila Argentínčanku Codinu
4:0 a potom excelentným výkonom Rusku Vorobevu 4:0.
O postup do štvrťfinále prehrala až thajkou Sawettabut 4:3. Hrala
výborne,ale nevyšlo jej niekoľko istých forhendovych úderov a tak
nešťastne vypadla.
Kukuľková:
Postúpila do hlavnej súťaže vďaka výhre nad Kazachstankou
Khusseinovou,keď rozhodcovia predčasne ukončili zápas. Hračka si
natrhla poťah o stôl počas úderu a nemala náhradnú raketu.
V hlavnej súťaži hrala výborne, keď prehrala po vyrovnanom výkone
so španielkou Dvorak. Kuki tratila hlavne na forehande,kde ju súperka
zatláčala.
V 21kach vypadla v 16ke s belgicankou Lung.
Nemala žiadnu šancu,nestačila na ňu rýchlostne.
Labošová:
V 21ke vypadla 32ke s japonkou Shiomi Maki. Hrala dobre,silou
dokázala na ňu vyvíjať tlak,ale chýbala jej taktiež rýchlosť aby ju
mohla poraziť .
V ženách mala tiež vyrovnaný zápas Taiwankou Lin chia hsuan.
Puchovanová:
V 21ke nestačila na Dragoman, 0:3.
V ženách zahrala asi najlepší zápas čo som ju koučoval s belgicankou
Degraef. Výborné výmeny,pohyb aj servis,ale.v koncovke ju už
nezvládla udržať a pokazila niekoľko svojich úderov.
Jurková:
Snažila sa vyvíjať tlak,ale na Rusku Shcherbatykh nestačila. Veľa
pokazených vlastných úderov.
Grígelová:
Výborný zápas s indkou Selvakumar. Veľmi aktívna,dobre
umiestnené údery,no v koncovkách zbytočne chyby a prehra 3:2
Štvorhry:Labošová-Puchovanová:
Po dlhej dobe hrávajú spolu,ešte to nie je zohrate.
Grígelová-Kukuľková:
Nestačili na francúzsky hlavne vo výmenách. Málo útočenia. Skoro
celý zápas sa len bránili

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

Všetko prebiehalo v poriadku, atmosféra dobrá.Cesta tam aj naspäť
bola pohodlná.

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