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Česká korfbalová extraliga má za sebou
předposlední kolo a je jisté, že na prvním místě
po základní části skončí, a tím pádem účast
minimálně na Europa Shieldu 2015 si zajistí,
jeden ze dvojice VKC Kolín a KCC Sokol České
Budějovice. Tyto dva týmy se střetnou o první
místo v posledním kole v přímém souboji.

Naši nejmladší reprezentanti (na obrázku) minulý
víkend absolvovali předposlední soustředění před
Světovým pohárem 2014, kam odjedou za necelý
měsíc. Přesto, že se tým opět nesešel v plném
počtu z důvodu onemocnění dvou hráčů, byly společné tréninky velmi přínosné. Hráči si na sebe
zvykají a především si zvykají na způsob vedení tréninku trenérem Baasem. Tréninky byly náročné jak
fyzicky, tak psychicky - to především díky tomu, že Hennie s hráči komunikuje výhradně anglicky.
Poslední přípravné soustředění je na programu těsně před odjezdem na vrchol letošní sezóny.
To naše seniorská reprezentace a rovněž reprezentace do 21 let budou mít přípravné společné
soustředění spojené s přátelskými zápasy s reprezentací Maďarska příští víkend, kdy v Brně v hale
VUT sehrají tyto tři reprezentační výběry celkem šest zápasů systémem dvakrát každý s každým.
Sobotní porgram zápasů začíná v 16h a nedělní pak 9h a v každý den budou odehrány tři zápasy.
Český korfbalový svaz pak učinil nezbytné kroky k zajištění účasti na Mistrovství Evropy 2014, které
se bude konat v Portugalsku. Portugalští pořadatelé nabídli naší reprezentaci příliš drahou variantu
ubytování, a tak byl ČKS nucen přistoupit ke komlipkovanější variantě, která však přinese výraznou
úsporu finančních prostředků. Česká reprezenatce bude nakonec mít svůj pomyslný stan v hotelu
Vicerei v portugalském Portu a ke svým zápasům bude cestovat místním metrem, které je jedno
z nejmodernějších v Evropě.
V plném proudu jsou i přípravy na pořadatelství
Mistrovství Evropy U21 2014, které se bude konat
v Olomouci. Logo dostálo malých změn po
konzultaci s Mezinárodní korfbalovou federací .
Příští víkend navštíví Olomouc i trojice zástupců
z IKF, Krisztina Pogany z Maďarska, která působí
jako hlavní koordinátor akce ze strany IKF, dále
Gert Dijkstra, který je zkušeným šéfem Jury
z mnoha mezinárodních turnajů a aktuálně působí jako dohled nad Jury v rámci Korfballeague a jako
vedoucí přípravného výboru KNKV ve snaze protlačit korfbal na program Olympijských her.
Posledním návštěvníkem bude Jan Sjardijn, který má za sebou též mnohá působení jako šéf Jury na
mezinárodních turnajích (naposledy Europa Cup 2014 v Papedrechtu) a současně je též v pozici
hlavního koordinátora ME 2014 v Portugalsku ze strany IKF.
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