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Jako předvánoční dárek zveřejnujeme logo
Mistrovství světa hráčů do 23 let, které se bude konat
v červenci 2016 v Olomouci. Logo je z pera hlavního
grafika ČKS Martina Žáka, který se nechal kromě
korfbalu inspirovat počítačovou hrou Minecraft,
logem hostujícího města Olomouce a olympijskou
symbolikou. Zajímavostí je, že finální návrh byl
dotvořen při jednání VV ČKS 11.prosince právě
v Olomouci a podílel se na něm kromě členů VV i reprezentační trenér naší reprezentace Ivo Kracík.
Zcela aktuální a šokující je zpráva z Mezinárodní korfbalové federace, kterou se podařilo získat
v rámci příprav zmiňovaného světového šampionátu do 23 let. Belgický korfbalový svaz totiž zaslal
na IKF oficiální dopis, ve kterém oznamuje, že belgická reprezentace se turnaje nezúčastní. Důvodem
úřadujícího juniorského evropského šampióna je nedostatek finančních prostředků na přípravu na více
reprezentačních akcí nejvyšší úrovně. V roce 2016 se totiž bude, kromě MS U23, konat mimo
dlouhodobý plán i seniorské Mistrovství Evropy, které je zařazeno do termínového kalendáře
mimořádně a belgická federace se jej rozhodla upřednostnit.
Ve čtvrtek 17.prosince proběhla valná hromada neolympijské složky Českého olympijského výboru.
Za zmínku z tohoto jednání zcela jistě stojí prezentace změny postoje Mezinárodního olympijského
výboru, který prostřednictvím svého předsedy Thomase Bacha přestává rozlišovat sport na olympijský
a neolympijský. Důkazním krokem je plánovaná adopce Světových her pod křídla MOV. Začíná se
tak naplňovat dlouho propagovaná vize korfbalového zástupce ve složce ČOV Milana Schwarze, který
Světové hry aktivně propaguje již od roku 2004.
Reprezentační výběr České republiky pod vedením trenéra Ivo Kracíka má za sebou první
reprezentační soustředění a rovněž první historické utkání v České korfbalové extralize. V sobotu měla
reprezentace hrát proti historicky nejúspěšnějšímu českému týmu VKC Kolín, ale zdravotní problémy
mnoha kolínských hráčů nakonec způsobily, že tento zápas bude odehrán v náhradním termínu.
Premiéra v nejvyšší čeké soutěži se tak o den posunula, a to na neděli, kdy se představili naši mladí
reprezentanti v zápase proti SK RG Prostějov – více o tomto utkání můžete nalézt v podrobné
reportáži na svazových stránkách.
Příští týden se v nizozemském Rotterdamu uskuteční tradiční
Korfbal Challenge, který se vždy koná na konci prosince ve
sportovním centru vedle fotbalového stadionu slavného Feyenoordu
Rotterdam. V loňském roce se tohoto turnaje účastnil i český
reprezentační výběr do 23 let. I letos byla tato kategorie v původním
programu a český tým obdržel pozvánku, ale na poslední chvíli byl
program změněn. Vedle top kategorie, kde jsou do semifinále
nasazeny dva aktuálně nejlepší nizozemské Korfballeague PKC Papendrecht a TOP Sassenheim, se
uskuteční i turnaje ve věkových kategoriích do 15 let, do 17 let a do 19 let. Dále je na programu i
turnaj v G-korfbalu a tzv.korfbalové kliniky pod vedením současných a minulých hvězd
nizozemského korfbalu.
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