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Finále minižáků uspořádá v sobotu 3.dubna 2016 oddíl TJ Znojmo. To uspělo v opakovaném
výběrovém řízení, které STK vypsala právě na základě znojemského podnětu, který
obsahoval nesouhlas s přidělením pořadatelství do Prostějova. Znojmo úspěšně napadlo
změnu termínu finále, který STK určila po bezvýsledném prvním kole výběrového řízení,
které proběhlo bez zájmu o pořadatelství. Do opakovaného tendru se pak přihlásilo v určený
Znojmo a Prostějov, druhý jmenovaný oddíl však nepodal přihlášku ve stanoveném termínu.
Mezinárodní korfbalová federace ještě stále oficiálně neoznámila kompletní dvanáctku týmů,
kteří se zúčastní MS U23 2016, které se bude konat v Olomouci, a zatím tedy neznáme, kdo
nahradí odstoupivší tým Belgie a Austrálie. O direktoriátu turnaje je již ale jasno. Hlavním
představitelem IKF bude generální sekretář Graham Crafter, předsedou jury Maďarka Judit
Veres, která bude turnaj řídit mimo jiné společně s českým zástupcem Milanem Čejkou.
Komise rozhodčích IKF nominovala arbitry, kteří ve velké míře kopírují sestavu rozhodčích z
juniorského ME 2014. Nejzkušenějším rozhodčím na tomto šampionátu bude Ondřej
Fridrich, který má svém kontě téměř stovku mezinárodních zápasů. Šestici evropských
rozhodčí doplní indický Pardeep Dahiya, Jon Chiang Chiu z Taiwanu a Megan Marks.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na svých stránkách informace o
rozdělení státních prostředků v rámci programu VIII "Organizace sportu ve sportovních
klubech a tělovýchovných jednotách" na rok 2016. MŠMT přijalo v rámci programu 3254
žádostí, z čehož 2042 žádostí bylo podáno v řádném termínu, žadatelé splnili podmínku
minimálního počtu 20 členů ve věku do 18 let a při kontrole jejich žádostí nebyly shledány
formální nedostatky. Seznam úspěšných žádostí s přidělenou částkou dotace, lze nalézt na
webu ministerstva. Z ryze korfbalových oddílů získal dotaci ve výši 1.000,- Kč na každého
nezletilého sportovce například oddíl z Děčína, Brna, Nového Lískovce či Kolína.
Jednotné design bude za 14
dnů
zdobit
všechny
korfbalové
reprezentace,
tedy výběr U17, U19, U23 a
seniorů. Český korfbalový
svaz
dovybaví
všechny
věkové kategorie o funkčním
trikem, které bude mít každý
reprezentant,
který
se
nominuje z úvodního širšího
výběru nominačního cyklu
k dispozici.
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