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Minulý víkend se v Kolíně sešel
reprezentační výběr k první fázi
přípravy před Mistrovstvím světa
2015. Trenérská dvojice Radek
Honzíček, Ivo Kracík byla
nucena,
z důvodu
mnohých
omluvenek
pracovních
či
zdravotních, udělat několik změn
v nominaci
a
do
výběru
reprezentačního Áčka se tak
dostalo hned několik nováčků, ze
kterých se dosti pravděpodobně
do konečné nominace, která bude
čítat 14 jmen, některý dostane.

Dnes byl na kluby zaslán první ucelený návrh termínové listiny na soutěžní sezónu 2015/2016, který
vypracovala Sportovně-technická komise. Novinkou bude zařazení reprezentačního družstva do 23 let
do nejvyšší soutěže, tedy do České korfbalové extraligy, kde zaujme místo po VKC Kolín, který stráví
poprvé ve své více než pětadvacetileté historii sezónu mimo nejvyšší soutěž. Pro český juniorský
reprezentační výběr to bude skvělá forma přípravy před posledním Mistrovstvím světa této věkové
kategorie, které se bude v červenci 2016 konat v Olomouci.
V nadcházejících týdnech a měsících jsou pak na programu
zajímavé turnaje pro mládežnické i seniorské kategorie. Již tuto
sobotu 30. května se v Brně - Komíně koná turnaj v písku pro
mladší žáky a minižáky s bohatým doprovodným programem
zahrnujícím například i zápas rodičů z Brna proti zbytku světa,
který je na programu na závěr turnaje. Následující první červnový
víkend je pořadu tradiční dětský Maxikorfbal, který již poněkolikáté
hostí PKC Náchod. V kategoriích starších žáků, mladších žáků a
minižáků budou kluby bojovat o držitele Českého poháru ve výše
zmíněných věkových kategoriích a na tento turnaj je stále možné se
ještě přihlásit.
Pro seniory jsou během letní přestávky na programu Mistrovství České republiky v beachkorfbale
2015, které se bude konat ve dnech 22.-23. srpna 2015 na pískových kurtech v Šenově a kam je možné
se přihlásit tým ( min 2+2, max. 3+3 hráče) do 1.8. 2015 na adresu sliva.p@email.cz. Tradiční Elbe
Cup, který se bude konat na 5.-6. září v Děčíně pod záštitou jednoho z nejstarších českých klubů, TKC
Děčín.
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