
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia TOP 10 BERLIN 2020 
Zhodnotenie turnaja, 

VT,  Openu, VT ako 

celku, odporúčania 

Celkovo hodnotím tento turnaj ako veľmi dobrú 

previerku našich v porovnaní s najlepšími v ich kategórii 

v rámci Evropy. Turnaj prebehol bez väčších problémov. 

Museli sme sa prispôsobiť situácii vyvolanej covidom, 

testovaniu a dôsledným hygienickým opatreniam. Čo sa 

týka stolnotenisoveho hodnotenia musím konštatovať, že 

stále  výrazne zaostávame na podaní a príjme. 

 

 

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov a 

súťaží 

Individuálne hodnotenie jednotlivých hráčov urobili 

tréneri, ktorí s nimi boli na turnaji 

 

F.Delinčák – Účasť Filipa Delinčaka na TOP 10 Európy v 

Berlíne hodnotím nie pozitívne. 

Je to jeden z jeho najslabších výkonov za poslednú dobu. 

Čiastočne aj kvôli zraneniu chrbta kvôli ktorému netrénoval 

7 dni pred turnajom ale isto aj tým že po prvom zápase kde 

vysoko viedol v rozhodujúcom sete ktorý nakoniec prehral 

tiež pričinil že zneistil a následne ďalšie zápasy ľahko 

prehral. 

Mal tam ešte jeden zápas protiv Degrosovi ktory na koniec 

skončil treti kde viac setov viedol dokonca zas aj v 

poslednom sete ale aj to nakoniec prehral. 

Výkon bol nevýrazní, malo bojovny a pod úroveň ktorú 

Filip bežne dôkaze zahrať. 

  

A.Klajber –  Adam podal asi najlepší výkon na 

medzinárodnom podujatí pod mojim vedením. Po 

víťaznom prvom stretnutí s Delinčakom, ktoré bolo ako 

na hojdačke a Adam zvrátil nepriaznivý vývoj v piatom 

sete a vyhral po tom čo prehrával 5:9 si začal veriť a vo 

všetkých ďalších stretnutiach predviedol stolný tenis 

najvyššej kvality. Chýbalo len trocha šťastia a stretnutia 

ktoré prehral 2:3 mohol vyhrať a dostať sa tak na bedňu.  

 



Dominika Wiltschková  - obsadila celkovo 9. miesto s 

dvoma výhrami. Celkovo jej vystúpenie hodnotím v celku 

pozitívne. Turnaj nám odkryl určité nedostatky, ktoré 

budeme po podrobnej analýze odstraňovať  v tréningu. Na 

druhej strane mohla vyhrať ďalšie dva zápasy, čo by jej 

výrazne pomohlo v konečnom umiestnení. Turnaj bol 

náročný z pohľadu situácie ohľadne Covidu. Bolo vidieť, že 

jej chýbajú ťažké zápasy a zápasová prax. Hodnotím to ako 

výbornú skúsenosť pre Dominiku, keďže zostáva v kategórií 

aj túto sezónu a má šancu zúčastniť sa na turnaji aj budúci 

rok. 

 

J. Goldír - predviedol svoj štandard. Dokonca by som 

povedal, že turnaj ho nezastihol v optimálnej forme. Určite 

skvele zahral s 5 európskeho rebríčka aj zvíťazil. Hral tento 

zápas naozaj skvele. 

No v  ostatných zápasov  hral slušne len pol zápasu a to v 

TOP TEN je málo. Ale  na druhej strane kedy najbližšie 

budeme mať v TOP 10 kadetov nášho hráča. Jakub pokiaľ 

na sebe bude pracovať tak má pred sebou skvelú 

stolnotenisovú budúcnosť. Bodaj by bolo takých hráčov 

viac. 

  

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



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) 

Večierka aj veci okolo turnaja – rozcvičenie, rozohrávka 

všetko prebiehalo v poriadku. Nemám výhrady voči 

žiadnemu hráčovi. Neboli žiadne disciplinárne prehrešky. 
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