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

Z výsledkového hľadiska to nebolo dobré, keďže ani jeden z chalanov
nepostúpil zo základnej skupiny. Absencia tréningu u Tibora Špánika
a Daniela Oráča oproti ostatným bola viditeľná. Jakub Zelinka hral
naopak veľmi dobre a z veľmi ťažkej skupiny nepostúpil o set.
V predchádzajúcom sete mal mečbal na postup.
Odporúčania: keď chcú mať chalani šancu držať sa s európskou
špičkou tak v tomto veku treba byť zavretý v hale a trénovať „konské
dávky“.

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčov a
súťaží

Tibor Špánik - Od začiatku mal problémy s rukou. Prvé dva zápasy
prehral po zlom výkone a tretí ani nedohral. Na takéto podujatie sa
treba lepšie pripraviť.
Nikoleta Puchovanová – Prvý svoj zápas prehrala proti Češke
Štepánovej 4:3, kde bola lepšia a viedla 8:4 v rozhodujúcom sete,
extrémne znervóznela a po sérii školáckych chýb, zápas prehrala. Proti
jednotke v skupine Yilmaz nemala šancu a chorvátku Vukelič porazila
4:0. Celkovo jej výkon bol dobrý, ale totálne nezvládnutá koncovka
prvého zápasu zmarila šancu na postup.
Jakub Zelinka - Prvý zápas proti Engemanovi viedol 2:0 na sety, ale
ten potom začal lepšie prijímať podanie a už dominoval. Kulcyczkého
porazil 4:3, čo bol výborný výsledok, ale škoda že nepremenil mečbal
na 4:1, ktorý by mu zaručil postup. Oba zápasy hral vynikajúco a plnil
pokyny. Vidno, že i popri ťažkom štúdiu trénuje dosť.
Daniel Oráč – Výkony boli adekvátne jeho tréningovým dávkam, čiže
to nestačilo ani náhodou na túto úroveň. Bojoval, ale súperi boli od
neho jednoznačne lepší.
Správanie hráčov riešil reprezentačný tréner Tibor Bednár - vo svojej
správe.

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)
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