Hodnotenie reprezentačných trénerov
Názov podujatia

Challenge plus, Oman open, Muskat, 11.-15.3.2020

Zhodnotenie celého
turnaja, VT, KT ako
celku, odporúčania

Bol to posledný turnaj pred prerušením plánovaných podujatí zo strany
ITTF kvôli COVID-19.
Výsledky boli dobré – deblové víťazstvo Pišteja s Karakasevicom je
dobrá predzvesť na budúce dôležitejšie výsledky.
Všetci zahrali na hranici svojich možností:
Pištej – 9.-16.miesto
Wang – 5.-8.miesto
Balážová – 5.-8.miesto
Kukuľková – 17.-32.miesto a 3.-4.miesto do 21rokov
Pištej, Karakasevic – 1.miesto
Balážová, Kukuľková – 3.-4.miesto
Pištej, Balážová – 5.-8.miesto
Wang, Kukuľková – 9.-16.miesto

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčov a
súťaží

Ľubomír Pištej – Chen Zhe Clarence (SGP) 4:1 (9,-6,9,10,4)
Zápas si Ľubo držal pod kontrolou, využil svoje skúsenosti a konečne aj
zabojoval.
Ľubomír Pištej – Freitas (POR) 0:4 (-5,-4,-5,0)
Aj keď sa Ľubo snažil a hral svoje momentálne maximum, na súpera,
ktorý hral neomylne, koncentrovane a vo forme, vôbec nestačil. Navyše
zápas nezvládol po mentálne stránke. Bol frustrovaný.
Wang Yang – Karakasevic (SRB) 4:1 (9,-12,9,7,10)
Wang bol lepší, ak dodržiaval taktické pokyny a koncentroval sa. Ak
poľavil, alebo si nedal pozor, súper to okamžite využil a znepríjemnil
situáciu.
Wang Yang – Lambiet (BEL) 4:1 (8,5,9,-7,5)
Lambiet začal ako odborník na obranu a vyhrával už 8:2 v prvom sete.
Wang sa však nevzdal, zbieral bod po bode, ako správny obranár,
pomohol si aj účinným útokom a vyhral tento set. Potom už nebol
problém.
Wang Yang – Freitas (POR) 0:4 (-4,-4,-9,-7)
Freitas prekvapil Wanga silou a rýchlosťou, istotu mal vždy. Pomohol
si aj nečitateľným podaním.
Barbora Balážová – Tennison (IND) 4:3 (5,4,-8,-18,5,-8,4)
Barbora bola lepšia, len vďaka svojej nepozornosti a obavám umožnila
súperke sa vrátiť do zápasu. Dobre, že v poslednom sete hrala Barbora
to čo mala za úlohu a udržala nervy na uzde.
Barbora Balážová - Lupulescu I. (SRB) 4:3 (-10,-5,8,5-9,6,6)
V tomto zápase bolo dôležitá sebadôvera, sebadisciplína a trpezlivosť.
Posledné dva sety už Barbora hrala svoju hru a nebol problém.
Barbora Balážová – Kato (JPN) 1:4 (-3,9,-4,-1,-7)
Nevidel som zápas. Kato je však vynikajúca na podaní a to zase
rozhodlo.
Tatiana Kukuľková – Das (IND) W:0
Súperka nenastúpila.
Tatiana Kukuľková – Nath (IND) 3:0 (8,8,9)
Dobrý a koncentrovaný výkon. Dodržaná taktika. Super.

Tatiana Kukuľková – Trigolos (BLR) 0:4 (-7,-8,-7,-13)
Táňa hrala veľmi dobre, skúšala všetky možné taktické varianty, no
súperka na to bravúrne reagovala. Posledný set mala Tatiana šance na
to, aby vyhrala aspoň set, škoda.
Tatiana Kukuľková – Kamath (IND) 3:2 (3,10,-6,-7,8)
Prvé dva sety Tatiana zaskočila súperku svojou variabilnou
a bezchybnou hrou. Potom sa Indka spamätala, prestala robiť ľahké
chyby, pomohla si servisom a vyrovnala. Piaty set sa presadila zase
Tatiana, dokázala si zvyknúť na podanie a odvážnou hrou zvíťazila.
Tatiana Kukuľková – Zhang Sofia-Xuan (ESP) 1:3 (9,-12,-3,-7)
Prvý set takticky perfektne, potom sa však súperka začala presadzovať
cez Tánin forhend – podanie, príjem, pink, útok. V princípe toto isté
mala hrať aj Tatiana na súperku, ale nedokázala to.
Bude treba na týchto nedostatkoch pokračovať v práci na tréningu.
Mix
Pištej,Balážová – Pang Yew En Koen, Lin Ye (SGP) 2:3 (-7,10,4,7,-11)
Naši začali zápas zle, boli akoby bez iskry. Súperi hrali dobre, ale to
sme vedeli, ale naši si nevyužili svoje šance v druhom sete. Potom sa
však uvoľnili, začali sa dopĺňať a zrazu súper nemal šancu. Nedá sa však
vysvetliť, prečo nedokázali dotiahnuť zápas do víťazného konca –
vyhrávali 10:7 v piatom sete!!!
Wang, Kukuľková – Lambiet, Marcheti (BEL) 1:3 (-11,4,-9,-6)
Naši mali šance, ale Wang bol vo svojej hre nerozhodný – chyboval na
príjme, zle vyhodnocoval situácie, namiesto obrany hral útok a naopak.
Táňa hrala dobre, ale Marcheti dokázala aj rozhodovať ťažké lopty.
Štvorhry
Balážová, Kukuľková – Marcheti, Trigolos (BEL,BLR) 3:2
(-8,8,6,-8,8)
Prvá spoločná štvorhra. Baby sa zohrávali a výkon sa vylepšoval.
Myslím, že boli lepší.
Balážová, Kukuľková – Hashimoto, Sato (JPN) 1:3 (-4,-7,5,-8)
Japonky sú obranárky a boli favoritky. Naše hráčky začali bez konceptu
a miestami presne naopak, ako mali hrať. Posledné dva sety to však bolo
ináč, akoby uverili, že môžu s týmito súperkami reálne vyhrať. S touto
časťou zápasu som spokojný.
Pištej, Karakasevic – Chandra, Suravajjula (IND) 3:0 (9,6,6)
Chalani boli skrátka lepší, aj keď mladý Chandra najmä v prvom sete
dosť a úspešne riskoval.
Pištej, Karakasevic – Achanta, Desai (IND) 3:0 (14,4,7)
Po zbytočne dramatickom prvom sete už nemali žiaden problém. Výkon
sa zlepšoval, najmä väčšou zohranosťou.
Pištej, Karakasevic – Allegro, Lambiet (BEL) 3:0 (8,6,6)
Chalani doslova ovládli stôl a aj priestor v blízkej zóne. Karakasevic
dokončoval to, čo mu Ľubo prichystal. Takmer bezchybný výkon
oboch.

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

Hráči boli v pohode.
Počas posledných sobotňajších zápasov som ako tréner a vedúci
výpravy potreboval riešiť odlety (nové letenky), bol som z toho
nervózny a to určite neprospelo na výkone Balážovej aj Wanga.
S hráčmi som si to vysvetlil.

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

Vypracoval: Jaromír Truksa

Dňa: 15.4.2020

