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Reprezentační trenér Ivo Kracík nominoval na Mistrovství
Evropy 2017 v beach korfbalu celkem 18 hráčů, když
Česká republika využila možnost přihlásit dva seniorské a
jeden juniorský tým. První tým České republiky bude mít
složení: Jakub Bláha, Petr Pešák, Jan Šedý, Tereza
Hurdálková, Eliška Jonáková a Martina Klacková.
Družstvo Česká republika 2 tvoří výrazně mladší sestava
ve složení Partik Nguyen, Jan Tichý, Tomáš Veselý,
Nikola Ambrosová, Denisa Hurdálková a Štěpánka
Jonáková, která má věkový průměr 23 let, který je o pět let nižší než prvního reprezentačního týmu.
Juniorské družstvo odcestuje do nizozemského Haagu ve složení Martin Jiřička, Petr Šnajdr, Daniel
Štefák, Markéta Cupáková, Dominika Drábková a Vendula Jemelíková. Nejmladším členem
juniorského reprezentačního družstva je českobudějovický Martin Jiřička, který má sedmnáct let.
Nejstaršími jsou pak zkušení Petr Šnajdr a Dominika Drábková, kteří již dovršili hranici devatenácti let
a v této kategorii se jedná o jejich poslední představení. Zatímco progam šampionátu v elitní kategorii
byl znám dlouho dopředu, rozpis zápasů v kategorii juniorské byl zveřejněn teprve před několika dny a
bude dosti náročný. O evropské juniorské medaile se střetne celkem šest družstev, které první fázi
odehrají systémem každý s každým, následně budou dle pořadí rozdělena do dvou tříčlenných skupin,
kde opět hrají každý s každým a následují semifinále a finále – tedy celkem devět zápasů a nelehcí
soupeři: Nizozemsko U19 1, Nizozemsko U19 2, Belgie U19 1, Belgie U19 2 a Maďarsko.
Před odjezdem na tento šampionát bylo nutné pořídit i nové, speciální oblečení na plážový korfbal,
neboť Mezinárodní korfbalová federace stanovila z důvodu prezentování akraktivity plážové varianty
korfbalu přísná pravidla na vizuál a rozměry dresů, které jsou striktně bez rukávů a jejich nohavice u
spodních částí musí být krátké a „nepladnavé“. Výsledkem jsou červená a modrá tílka, která mají jako
podtisk siluetu českého lva a na zádech pak logo Českého korfbalového svazu a již tradiční nápis
„korfbal.cz“.
U příležitosti tohoto sportovního svátku v nizozemském Haagu se bude tamtéž konat výroční Valná
hromada Mezinárodní korfbalové federace, která bude mít mimo jiné na programu i volbu nových členů
Výkonného výboru IKF (Exco IKF), kam budou kandidovat bývalá portugalská reprezentantka Joana
Faria, bývalý kontroverzní belgický mezinárodní rozhodčí Bjorn Elewaut a současný president Velšské
korfbalové federace Kevin Allen, hospodařením za poslední dva roky a rozpočtem na rok následující.
Valné hromadě pak bude předcházet tradiční Kongres, jehož náplní budou prezentace, přednášky a
diskuse na téma rozvoje a směřování korfbalu. Mezinárodní korfbalová federace IKF rovněž před touto
Valnou hromadou požaduje od členských zemí detailní informace o členské základně, které obsahují
nejen počet členů svazu rozdělených po věkových kategoriích, ale rovněž počty družstev v soutěžích či
počty klubů jednotlivých svazů. Důvodem tohoto zjišťování je nejen celosvětová evidence korfbalového
hnutí, ale určuje i váhu hlasu každé členské země na této Valné hromadě. Z našich statistik poskytnutých
mezinárodní federaci vyplývá, že Český korfbalový svaz má 1974 členů, kteří působí ve 150 družstvech
v rámci 33 klubů.
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