Hodnotenie reprezentačných trénerov
Názov podujatia

Platinum Qatar open, Doha, 3.-8.2020

Zhodnotenie celého
turnaja, VT, KT ako
celku, odporúčania

Celý turnaj bol už ovplyvnený negatívnymi správami o pandémii na
Covid-19. Medzi hráčmi sa rozprávalo iba o víruse. Čínska výprava
pricestovala do Dohy ihneď po German open a boli tu zatvorení,
izolovaní a pripravovali sa tu.

Hodnotenie
individuálnych
výsledkov hráčov a
súťaží

Ľubomír Pištej – Flore 0:4. Pre Ľuba je Francúz typom hráča, čo mu
vôbec herne nesedí. Hrá pomalé údery s veľkou rotáciou, má kvalitné
podanie a dobrý pohyb v hracom priestore.
Ľubovi sa hra nedarila, robil relatívne ľahké chyby, nemohol sa dostať
do svojho tempa a následne bol z toho nervózny.
Wang Yang – prvý zápas vyhral bez problémov s mladým Číňanom Xu
Yingbin 4:0, (zápas som nevidel, hrali v ten istý čas spolu s Ľubom), ale
v ďalšom kole celkom prekvapivo a bez šance prehral 0:4 s chorvátom.
Kojic nerobil žiadne chyby do obrany, perfektne čítal rotácie a svojim
silným forhendom nedával Wangovi čas na spracovanie a umiestnenie
lôpt. Wang bol nervózny na príjme podaní.
Barbora Balážová – Zeng Jian (SGP) 1:4. Barbora začala úžasne, prvý
set vyhrala 11:3, druhý viedla 10:6 a v princípe jej na stôl padalo všetko
čo potrebovala. Dobre podávala aj prijímala, keď sa súperka dostala do
útoku s čopnutej lopty, okamžite prešla kontraspinom z oboch strán
a s podaním súperky nemala problém. Potom však singapurka zmenila
podanie (bočné do forhendovej strany) a to rozhodlo, lebo Barbora ho
musela otvárať, ale zle čítala rotáciu a nemala čas na kvalitný prechod
do rýchleho útoku a začala chybovať.
Mix
Pištej, Balážová – Lebesson, Yuan Jia Nan (FRA) 1:3 (-8,-11,9,-8)
Tento zápas bol asi najlepší oproti týmto súperom. Rozdielovým
hráčom bola francúzska, ktorá v dôležitých momentoch zahrala extra
dobre a v princípe držala celý zápas na ich strane. Výkon hodnotím
dobre, chýbalo ozaj málo.
Štvorhry
Pištej, Karakasevic – Desai, Sriram (IND) 3:2 (-9,14,-8,5,6)
Desai riskoval a darilo sa mu. Sriram mal antispin a toto robilo zle obom
našim hráčom. Ak by prehrali 2.set, asi by prehrali aj celý zápas.
Posledné dva sety už sa vedeli dohodnúť a aplikovať víťaznú taktiku.
Pištej, Karakasevic – Fan Zhendong, Wang Chuqin (CHN) 0:3
Nie je čo hodnotiť. Rýchly zápas, súper jednoznačne dominoval.

Balážová, Matelová – Mittelham, Shan Xiaona (GER) 3:2 (6,-7,7,8,7)
Rozhodujúci moment bolo prísne dodržanie taktiky na Shan - finta do
bekhendu.
Balážová, Matelová – Wang Manyu, Zhu Yuling (CHN) 0:3 (-4,-5,4)
Rozdiel triedy.

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

Žiadny problém.
Dodržiavali sa odstupy od iných ľudí.

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