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Třicáté vydání letošního zpravodaje bude svým
způsobem speciální, protože se bude ve svém obsahu
věnovat čistě Mistrovství světa, na které dnes naše
reprezentace odcestovala, zítra ji čeká tréninkový den
a již v pátek zahajovací zápas turnaje. Čeští
reprezentanti nastoupili v historii zatím k 25 zápasům
na MS a jejich bilance je zatím pozitivní (14 výher a
11 porážek) a i celkové skóre je lehce plusové 408:405. Věřme tedy, že tuto pozitivní bilanci náš výběr
udrží a ještě vylepší a vrátí Českou republiku do bojů o příčky nejvyšší.
Systém turnaje je postaven tak, že všechny týmy odehrají sedm utkání – tři v základních skupinách,
z nichž vždy první dva týmy postoupí do bojů o 1.-8.místo a zbylé týmy do bojů o 9.-16.místo. V další
fázi odehrají týmy dvě utkání ve čtvrtfinálových skupinách a poté následují semifinále a zápas o
konečné místo. Kromě titulu Mistra světa 2015 a medailových sad se hraje i o postup na Světové hry
2017. Tam postoupí osm týmů dle následujícího klíče. Kromě pořadatelského Polska, se kvalifikují
všechny neevropské týmy, které se umístí do 11.místa včetně a následně nejlepší evropské týmy dle
konečného pořadí MS 2015.
Během celého MS 2015 bude odehráno celkem 56 utkání a soupeřit
budou týmy ve třech sportovních halách. Základní skupinu odehrají
naši reprezentanti v Tielenu, čtvrtfinálovou skupinu pak Ghentu a
poslední dva zápasy pak všechny týmy odehrají v Lotto aréně
v Antwerpách. Pořadatelé připravili pro zúčastněné týmy několik
možností ubytování v různých cenových relacích, ale přesto pět týmů
se rozhodlo nevyužít tohoto servisu a svůj pobyt v Antwerpách si
zabezpečily po vlastní linii. Naše reprezentace bude bydlet
v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu Scandic.
Reprezentace ČR dorazí na své páté MS se čtrnácti hráči a tříčlenných realizačním týmem, v jehož
čele je hlavní trenér Radek Honzíček, dále pak asistent trenéra a manager týmu Ivo Kracík a lékařka
týmu Martina Bouman. Nejstarší hráčkou je šestatřicetiletá Radka Čermáková, která má ze světových
šampionátů doma již dvě bronzové medaile a naopak nejmladším je Alexander Vyroubal, který ve
svých osmnácti letech jede na svůj první oficiální seniorský turnaj. Do českého týmu musíme ještě
přidat Marca Fontijna a Gerdu Mannaertsovou, kteří budou plnit funkci průvodců a hostesek pro náš
reprezentační výběr po dobu celého šampionátu.
Česká republika bude mít své zástupce i v desetičlenném týmu Jury, kam byl nominován Milan Čejka,
který se v této funkci představí již na druhém světovém šampionátu. Zástupce má ČR i mezi
rozhodčími, kde se na svém třetím MS představí Lukáš Filip, který zaujímá dlouhodobé první místo na
světě v počtu rozhodovaných mezinárodních utkání. Na poslední chvíli byl na toto MS ještě
nominován slovenský rozhodčí Peter Bušík, který dlouhodobě působí v ČR.
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