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Uplynulý víkend odstartovala domácí nejvyšší korfbalová
soutěž utkáním druhého a třetího týmu loňské sezóny,
tedy KCC Sokol České Budějovice přivítal na své
palubovce TJ MS YMCA Znojmo. Dvacátý sedmý ročník
české nejvyšší soutěže bude znát svého vítěze a Mistra
České republiky 7. května 2016, kdy je na programu
finálové utkání. Netradiční je letošní pozdní začátek
extraligy, a to z důvodu Mistrovství světa 2015, a
netradiční je i to, že do nejvyšší soutěže se poprvé zapojí
reprezentační družstvo České republiky do 23 let, pro
které soutěžní utkání v kategorii dospělích budou výbornou přípravou před nadcházejících
Mistrovstvím světa U23, které se bude konat v červenci 2016 v Olomouci.
Právě reprezentace do U23 již zná své soupeře pro svůj světový šampionát, který bude posledním
v této věkové kategorii. Naše lvíčata, pod vedením trenérské dvojice Kracík – Konečný, čekají
v základní skupině těžcí soupeři v čele s mistry starého kontinentu z Belgie a s mistry afrického
šampionátu z Jihoafrické republiky. V šestičlenné skupině se ještě utkají s Portugalskem, Anglií a
Hong Kongem.
To reprezentaci České republiky do 19 let její vrchol teprve čeká a bude jím, jako již tradičně, světový
pohár World Cup U19 2016 v nizozemském Leeuwardenu, kam se v minulém týdnu Česká republika
oficiálně přihlásila. Reprezentační výběr této věkové kategorie pod vedením trenéra Davida
Konečného již zahájil svou přípravu a celkem 32 adeptů reprezentačního dresu se lvíčkem na prsou se
bude snažit dostat do finální nominace.
Přestupovou bombou na mezinárodní scéně je zcela nepochybně příchod bývalého reprezentanta a
reprezentačního belgického trenéra Detlefa Elewauta, který u belgické reprezentace skončil po finále
MS 2015, k týmu nizozemského mistra PKC Papendrecht, kde má nahradit odcházející legendu Bena
Cruma. Tento přestup má další pikantnost v tom, že PKC se pravděpodobně na lednovém finálovém
turnaji Europa Cupu 2016 střetne i s belgickým mistrem KC Boeckenberg, který Deltef Elewaut
v minulé sezóně též vedl. Další zajímavostí je i předchozí hráčké působení Elewauta právě v PKC
v sezóně 2005-2006, kde se však do prvního týmu nedokázal stabilně prosadit.
Ředitel pro vzdělávání a rozvoj IKF Albert Vidanya vydal seznam úspěšných držitelů certifikátu IKF
úroveň 4 „High Performance Coach“, který čítá deset špičkových trenérů, kteří úspěšně prošli více než
dvouletým vzdělávacích kursem. Mezi úspěšnými trenéry můžeme najít i jméno českého
reprezentačního trenéra Iva Kracíka. Tímto se zařadil do první skupiny TOP trenérů (mimo
Nizozemsko), kterým se podařilo získat tuto úroveň – mezi dalšími můžeme nalézt třeba jména jako
jsou anglický trenér Dave Buckland, německý internacionál Detlef Dulfer, brazilký trenér Jorge Alves,
Warmen Chang z Hong Kongu či již zmiňovaný Detlef Elewaut.
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