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

Ubytovanie a strava v hoteli bola výborná, avšak dochádzanie do haly
nebolo výhodné, keďže cesta trvala 30-40 min Shuttle busom.
Organizácia turnaj a prebiehala skvele.

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčova
súťaží

Tatiana Kukuľková: Z nadstavbovej skupiny postúpila na sety.
Veľmi ustráchane hrala s češkou Štepanovou, prehrala 4-3, ale
nakoniec stačili tieto sety na postup. V osemfinále hrala už kvalitne, aj
keď prehrávala 0-2 na sety s nemkou Tsutsui, výborne to otočila. Vo
štvrťfinále s francúzskou Pavade, už v podstate nemala šancu, aj keď
možno keby vyhrala druhý set v ktorom viedla, tak by sa mohol zápas
zdramatizovať. Pavade nakoniec vyhrala celé ME.
Za rýchle vypadnutia v mixe so Špánikom a vo štvorhre s belgičankou
Lung osobne nemohla. Ona si v nich svoje uhrala. Bola tam jasná
nezohratosť. Jednoznačne ale potrebuje skvalitniť podanie a zlepšiť
útok, keďže s rýchlymi, alebo s technicky lepšími hráčkami, čo jej
nedovolia hrať svoju hru, sa nepresadí.
Ema Labošová: V hlavnej skupine hrala výborne a postúpila
do ďalšej nadstavbovej skupiny, kde žiaľ o jeden set nepostúpila
do osemfinále. V mixe a vo štvorhre priemerný výkon. Vo
všeobecnosti musí veľa popracovať na rýchlosti a agresívnejšej
rozohrávke.
Natália Grígelová: Vybojovala si postup do nadstavbovej skupiny,
ale tam už výkonnostne nestačila na ďalšie hráčky. Popracovať na tom
istom ako Labošová, k tomu ešte rýchlosť vo výmenách. Vo štvorhre s
Yovkovou nehrali zle, postúpili do druhého kola, ale tam už nestačili
na lepšie hráčky.
Nikoleta Puchovanová: Ušiel jej nešťastne postup do nadstavbovej
skupiny. V prvom zápase mala 3-3 na sety a 9-7 a pokazila 3 vysoké
lopty forehandom. Tento zápas rozhodol o tom, že nepostúpila. V
mixe aj vo štvorhre takisto priemerný výkon. Jej hre chýba agresivita a
herný tlak na súperov.

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)

V piatok ráno som prišiel na zápas zmiešanej štvorhry, keď už začal
druhý set. Shuttle bus meškal, neprišiel v plánovanom harmonograme,
ktorý mal byť v hale 15 min predzápasom. Dosť ma to mrzelo. Túto
situáciu beriem na seba a posnažím sa, aby sa to nabudúce nestalo.
Nepáčilo sa mi správanie niektorých hráčov a bol som veľmi sklamaný
a nahnevaný. Spravil som si s nimi míting o všetkom sa porozprával a
vyjasnil, že je treba sa vedieť správať zodpovedne a reprezentatívne
počas zápasu, mimo neho aj na tréningu.
.
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