
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia 2. EH v Minsku, 19.-27.6.2019  

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

Miešaná štvorhra Pištej, Balážová - 4.miesto 

Wang Yang – 5.miesto 

Vynikajúce výsledky našich reprezentantov, a mohli byť ešte lepšie. 

Vždy nezvládneme urobiť ten posledný krok. 

Odporúčanie (zistenie): 

Získať sebavedomie, zdravé či nezdravé, nezľaknúť sa víťazstva 

a zobrať si, čo je naše. 

 

  

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov 

a súťaží 

Ľubomír Pištej – V 2. kole si v ťažkom boji poradil so Szocsom 

z Rumunska – v 7.sete prehrával 2:5 a po timeout sa pozviechal, 

zabojoval a svojom aktivitou a aj dobrou a odvážnou hrou vyhral. 

V 3. kole prehral s Freitasom 1:4. Celý zápas mal Ľubo problém 

s príjmom podania a z toho pramenila celková nervozita.  

Wang Yang – odohral fantastický turnaj, a mohol sa prebojovať až do 

semifinále, vyhrával s Grothom 3:1 na sety a 10:8, k tomu mal ešte aj 

podanie. Strach z víťazstva mu nedovolil normálne vyhrať. Je to už po 

niekoľký krát, kedy neurobil ten posledný krok, alebo mal problém 

s hlavom.    

Miešaná štvorhra: 

Pištej, Balážová – dve kolá suverénne a koncentrovane a bojovne 

vyhrali 3:0. Ako prvý nasadený pár však dostal do semifinále 

najťažších súperov – Nemcov Franzisku a Solju. Cez to všetko však 

mali zápas perfektne rozohraný. 1:1 a 7:2 bolo veľmi nádejné vedenie, 

ktoré nevyužili, tiež nie po prvýkrát  a nechali sa rozhodiť z víťaznej 

vlny. V boji o bronz sa opakovalo niečo podobné, suverénny výkon, 

vedenie 1:0 a 10:8, Francúzi Flore, Gasnier absolútne na dne a znovu 

naše zaváhanie.  

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) 

Na turnaji ako sú Európske hry je atmosféra úplne fantastická. Veľa 

rôznych športovcov z rôznych krajín. Olympijská dedina, kde sú všetci 

spolu na jednom mieste, spolu sa stretávajú na jedle, navštevujú si 

svoje športoviská a komunikujú o svojich skúsenostiach. 

 

Takže správanie bolo ukážkové. Stretávanie sa s poprednými 

predstaviteľmi SOV a aj napríklad s Dominikom Hrbatým, je 

celoživotným zážitkom.  

  

Vypracoval: Truksa Jaromír      Dňa: 28.6.2019 


