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Minulý víkend se uskutečnil Světový
pohár univerzitních týmů v anglickém
Norwichi, kde se utkalo osm týmů. Dva
týmy však do turnaje postavila jak
domácí Velká Británie, tak i
Nizozemsko a tím byl tento turnaj do
jisté míry devalvován. Zejména
pikantní bylo nakonec finále tohoto
turnaje, neboť proti sobě stanuly dva
týmy Nizozemska. Vítězem se stalo „překvapivě“ Nizozemsko, konkrétně druhý tým, který byl do
turnaje přibrán až dodatečně po odstoupení ruského vysokoškolského týmu. V čistě nizozemském
finále pak měla i Česká republika své zastoupení, a to v osobě zkušeného mezinárodního rozhodčího
Ondřeje Fridricha, který tento finálový zápas s přehledem řídil v pozici hlavního arbitra.
Na české korfbalové scéně stojí jistě za zmínku velký turnaj školního korfbalu, který se konal
v Ostravě. Tři základní školy se utkaly ve třech kategoriích O pohár radnice Slezské Ostravy. Nejvyšší
vedení tohoto městského obvodu, v čele s paní starostkou MVDr. Barborou Jelonkovou, navštívilo
tento turnaj, do kterého se aktivně zapojilo téměř sto dětí.
Následující víkend se můžeme těšit na první Mistry ČR. V sobotu je
v jihočeském Táboře na programu finále 1. České korfbalové ligy a
v neděli si v Prostějově rozdělí cenné kovy i nejlepší týmy v kategorii
minižáků. ČKS opustil od zastaralých ražených plechových medailí a pro
úspěšné sportovce připravil originální sérii, která je odlitkem o tloušťce
cca 5mm a průměru 5 cm a pochází s grafické dílny Martina Žáka.
V České republice je hodně trenérů mládeže, jejichž úsilí stojí za to ocenit slovem díky. Nová
sportovně-společenská akce „Díky, trenére“, která hledá inspirující příběhy trenérů mládeže, začala 2.
března. Kdokoliv - děti, jejich rodiče, funkcionáři svazů, oddílů a klubů může na webových stránkách
www.dikytrenere.cz do 14. června nominovat trenéra mládeže. Titul Trenéra mládeže 2015 může
získat trenér nebo trenérka z jakéhokoliv sportovního odvětví. Nejlepší
z nich vyhraje pobyt pro sebe a svého svěřence v jednom z prestižních
světových tréninkových center v hodnotě 100 000 korun. Jeho klub či
oddíl dostane přilepšení 50 000 korun na přípravu dětí. Ty se navíc
poznají a zatrénují si se svými idoly, předními českými sportovci.
Do konce tohoto týdne ještě můžete připojit své hlasy a ovlivnit tak výsledky v anketě o nejlepší české
korfbalisty, korfbalové trenéry a rozhodčí probíhající sezóny. Hlasovat můžete, dle instrukcí z KZ
15_2015, do nedělní půlnoci. V tento okamžik bude hlasování uzavřeno a redakce Korfbalového
zpravodaje připraví vyhodnocení ankety tak, aby vítězové mohli být dekorováni v rámci finálového
dne České korfbalové extraligy, a to 2. května v Brně Bohunicích.
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