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Reprezentační družstvo do 19 let absolvovalo
během předchozího víkendu poslední díl přípravy
a již za týden vyrazí do nizozemského
Leeuwardenu na Světový pohár. Do finální
nominace vybralo trenérské trio Konečný,
Šnévajs, Pešák následující hráče: Renata
Havlová, Pavlína Štěpánová, Anna Motáková,
Vendula
Jemelíková,
Dominika
Drábková,
Gabriela Francová, Markéta Cupáková, Kateřina
Lorencová, Petr Šnajdr, Filip Dvořák, Michal
Marek, Daniel Štefák, Tomáš Tlučhoř, David Rieger, Jan Paďouk, Marek Pospíšil. Co se
týče klubové příslušnosti, největší zastoupení má SK RG Prostějov se sedmi hráči, VKC
Kolín, KK Brno po třech a Brno NL, Náchod a Kutná Hora po jednom. Nejzkušenější hráčkou
je prostějovská extraligová hráčka Renata Havlová, která se bude účastnit tohoto Světového
poháru již potřetí za sebou. Velkým benefitem tohoto výběru může být zkušenost ze
seniorských soutěží, neboť třináct nominovaných má již za sebou starty v nejvyšší české
soutěži dospělých.
Reprezentační výběr do sedmnácti let teprve přípravné soustředění čeká a to již tento
víkend, kdy se nejmladší lvíčata sejdou ve Velké Bystřici u Olomouce. Osmnáct dívek a
osmnáct chlapců se bude ucházet o 24 volných míst – tolik nejmladších nadějí následně
pojede na přípravný tréninkový kemp do Nizozemska. Do Velké Bystřice opět dorazí
nizozemsko-český internacionál a špičkový korfbalový trenér Edwin Bouman, který ma svém
kontě obrovskou sbírku hráčských i trenérských úspěchů, včetně mistrovských titulů
z nizozemské i české nejvyšší soutěže a medailií z MS i ME.
Kdo čte Zpravodaj pravidelně tak ví, že právě zmiňovaná reprezenatce do 17 let letos
vypouští Světový pohár, který se o tomto víkendu bude konat ve sportovním centru
Dioscuren v nizozemském Schijndelu. Celkem deset mládežnických reprezentací (8
evropských zemí, Taiwan a Dominikánská republika) se utká o cennou trofej nejdříve ve
dvou pětičlenných skupinách, ze kterých vždy dva nejlepší týmy postoupí do bojů o pódiové
umístění. Obhájcem loňského vítězství je domácí reprezentace Nizozemska, kterou vede
bývalý skvělý hráč Barr Schep. Českým zástupcem na tomto turnaje je pak mezinárodní
rozhodčí Lukáš Pazourek, který odjíždí s ambicí na rozhodování finálového zápasu.
Druhá nejpočetnější a rovněž druhá nejúspěšnější korfbalová země světa Belgie má na
programu finálový den své Topkorfbal League. V neděli 20.března se v 15.30 střetnou o titul
belgického mistra KC Boeckenberg, který je obhájcem loňského prvenství a Borgerhout/GW.
Finálový den, který bude zahrnovat i finále dorostenecké nejvyšší soutěže, se bude konat
v antwerpské Lotto Areně, kde se konalo i finále Mistrovství světa 2015.
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