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První ze soutěží pořádaných Českým
korfbalovým svazem již zná své
konečné výsledky. Prvním šampiónem
je tak tým KK Brno „B“ (na obrázku),
který dokázal uhájit své vedení i na
posledním turnaji sezóny v Přelouči a
s náskokem tří bodů skončil první
v tabulce 1.ČKL před béčkem VKC
Kolín a béčkem KCC Sokolu České
Budějovice. Nejlepším střelcem této
soutěže se stal brněnský Martin Skála se
43 koši před Jiřím Hájkem z KC ZŠ
Šenov (41 košů) a Danielem Valešem
z KC SPSŠ Tábor (36 košů).

Reprezentace České republiky do 16 let pod vedením trenéra
Hennieho Baase má před sebou poslední soustředění před
vrcholem své sezóny, kterým je Světový pohár 2014, který se
bude jako tradičně konat v nizozemském Schijndelu a
reprezentace České republiky tam jede obhajovat loňské skvělé
čtvrté místo. V předvečer World Cupu U16 bude sehrán i malý
vložený turnaj dvojic(tedy 2 proti 2), kterého se budou moci
zúčastnit všechny pozvané země. V programu Světového poháru
2014 došlo k podstatné změně a tři původně přihlášené země
(Pákistán, Rusko a Maďarsko) nakonec na turnaj nedorazí a dojde
ke změně hracího systému.
Mezinárodní korfbalová federace zveřejnila na svých stránkách seznam 63 mezinárodních rozhodčích
jmenovaných pro rok 2014 rozdělených do výkonnostních skupin. Česká republika má v letošním
vydání 3 zástupce – Lukáš Filip v kategorii Elite, Ondřej Fridrich v kategorii A a Tomáš Voda
v kategorii C. Ondřej Fridrich bude členem 7 členného sboru, který bude rozhodovat olomoucké
Mistrovství Evropy do 21let a díky svým zkušenostem bude patřit ke žhavým kandidátům na
rozhodování finálového zápasu.
Další důležitou mezinárodní informací je rovněž založení korfbalového svazu na Costa Rice.
Presidentkou se stala Rosaura Méndez, která je známou osobností místního sportu a aktuálně působí i
ve funkci vice-presidentky Costa Rické univerzitní sportovní federace a je členkou výkonného výboru
Mezinárodní univerzitní sportovní federace (FISU). V následujících měsících můžeme pravděpodobně
očekávat jejich žádost o členství v Mezinárodní korfbalové federaci.
Další zajímavosti a informace, nejnověji např. Zápis z jednání VV ( www.korfbal.cz/attachment/198),
najdete na webu ČKS.
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