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ČKS vydává knihu „Korfbal pro základní školy“. Kniha je určena pro
primární vzdělávání a byla vyvinuta ve spolupráci s nizozemským
Institutem pro vývoj vzdělávacích programů. Cílem knihy je nabídnout
cvičení a hry pro zavedení korfbalu ve škole, poskytnout přehledný soubor
informací, které mohou být použity ve škole i v každém korfbalovém klubu
k výuce korfbalu a umožnit práci s přehlednými metodami, které jsou
v souladu s tím, co je ve škole obvyklé. Kniha je určena zejména pro
učitele primárního a sekundárního vzdělávání, dobrovolníky korfbalových
sdružení a hlavně pro trenéry začínajících a nezkušených korfbalistů. Kniha
bude v tištěné verzi k dispozici zájemcům zdarma. Elektronickou verzi
učebnici bude možno v nejbližších dnech i najít na webu ČKS.
Česká reprezentační třiadvacítka má za sebou, po uplynulém víkendu, další extraligové zápasy. Na
svou první historickou výhru v české nejvyšší soutěži si však výběr trenérů Kracíka a Konečného musí
ještě počkat. Tentokráte naše lvíčata podlehla jak druhému týmu tabulky ze Znojma, tak i lídrovi
soutěže, kterým je KCC Sokol České Budějovice. Hlavní trenér reprezentace do 23 let Ivo Kracík si
však nově zvolený model přípravy pochvaluje a věří, že pro mladé reprezentanty bude přínosný a
pomůže k úspěšnému vstoupení na blížícím se Mistrovství světa U23 2016, které již za pět měsíců
propukne v hanácké metropoli v Olomouci.
Na stránkách IKF bylo zveřejněno
rozlosování Světového poháru 2016
hráčů do 19 let, který se koná tradičně
v nizozemském
Leeuwardenu.
Pořadatelům letošního ročníku se
přihlásilo celkem rekordních patnáct
národních týmů, které ještě doplní
regionální výběr a poprvé se tak
turnaje zúčastní 16 týmů, které byly
rozlosovány do čtyř skupin. Reprezentace České republiky do 19 let pod vedením hlavního trenéra
Davida Konečného se v základní skupině B střetne s favorizovaným Taiwanem, Čínou a Polskem a
bude chtít postoupit do čtvrtfinálové skupiny, kde by narazila pravděpodobně na loňské šampióny
z Nizozemska a soupeře z Pyrenejského poloostrova, tedy Portugalsko či Katalánsko.
Mezinárodní korfbalová federace nominovala rozhodčí na MS U23, které se v červenci uskuteční
v Olomouci. Evropský výběr sudích ve velké míře kopíruje sestavu rozhodčích z juniorského ME
2014. Mezi nejzkušenější rozhodčí bude patřit Ondřej Fridrich, který má svém kontě téměř stovku
mezinárodních zápasů. Šestici evropských rozhodčích Ondřej Fridrich (ČR), Peter Bušík (Slovensko),
Kris Meeus (Begie), Henry van Meerten (Holandsko), Dean Woods (Anglie), Carlos Faria
(Portugalsko) pak doplňují indický Pardeep Dahiya, Jon Chiang Chiu z Taiwanu a Megan Marks
z Austrálie.
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