KORFBALOVÝ
ZPRAVODAJ

7/2016

Reprezentace České republiky do
19 let se o tomto víkendu vydává
do maďarské Budapesti, aby zde
odehrála několik přípravných
zápasů.
Realizační
tým
reprezentačního
družstva
se
rozhodl
využít
nabídky
maďarského družstva a zpestřit
tak finální přípravnou fázi před
Světovým pohárem do 19 let,
který se bude konat ve dnech 24.27.
března
v nizozemském
Leeuwardenu a bude pro většinu
týmu posledním turnajem v této věkové kategorii. Naše lvíčata tak během tohoto víkendu
odehrají v sobotu tři utkání, což je skvělá simulace rytmu zápasů pro zmíněný Světový pohár
a nedělní dopoledne pak mají naši reprezentanti rezervované na prohlídku maďarského
hlavního města.
V sobotu 20. února proběhne v Olomouci kontrolní den příprav na nadcházející Mistrovství
světa hráčů do 23 let. Do hanácké metropole přijedou Jan Sjardijn a Gert Dijkstra jako
zástupci Mezinárodní korfbalové federace a společně s Krisztinou Pogany, která stejně jako
při JME 2014, působí v roli tzv. Koordinačního úředníka, si prohlédnou sportovní halu
Univerzity Palackého a hotely, ve kterých budou týmy během šampionátu ubytovány. Na
programu je samozřejmě i diskuse o stavu příprav, seznamu oficiálních hostů, antidopingové
propagaci a mnohé další.
Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu po dohodě s pořadatelským
klubem PKC Náchod stanovila finální termín Českého poháru 2016, a to na druhý červnový
víkend. Na dny 10.-12. června je již, dle vyjádření tradičních náchodských pořadatelů, kteří
se v minulosti museli často potýkat s nepřízní počasí, objednána slunečná předpověď a
možnost využití koupaliště. Můžeme se tedy těšit na hojnou účast na tomto unikátním
venkovním turnaji s mnohaletou tradicí.
Na stránkách IKF byl zveřejněn seznam
schválených mezinárodních rozhodčích pro
kalendářní rok 2016. Komise rozhodčích
Mezinárodní korfbalové federace však dosud
nerozhodla o jejich rozdělení do výkonnostních
skupin, ale dá se očekávat, že čeští rozhodčí
budou patřit do těch nejvyšších, ve kterých mají,
díky svým stabilním výkonům, od začátku používání této kategorizace vždy své zástupce.
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