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Mistrovství světa hráčů do 23 let začíná již 38 dní, kdy
slavnostní zahájení tohoto šampionátu je na naplánováno na
sobotu 9.července a ihned po něm se v 18.15 představí naši
reprezentanti ve svém úvodním zápase, a to proti Jihoafrické
republice, ve kterém chtějí naše lvíčata začít úspěšně boj o
medailové pozice. V hanácké metropoli jsou již domluveny
vývěsní plochy, na kterých se během následujících dní objeví
plakáty k nejvýznamnější světové korfbalové události letošního
roku, které pochází opět z dílny nejlepšího korfbalového
grafika Martina Žáka.
Reprezentační třiadvacítka trenéra Ivo Kracíka má za sebou
poslední
zahraniční
soustředění,
během
něhož
v nizozemském Bennekomu sehrála i tři přípravná utkání proti
místním korfbalovým týmům. Ač naši reprezentanti všechna utkání prohráli, bylo trenérské
duo Kracík-Konečný s přínosem této herní přípravy spokojeno, protože mohli do těžkých
zápasů zapojit všechny členy širšího výběru. V dalším průběhu čekají tento tým ještě dvě
víkendové soustředění v Kostelci na Hané během niž bude oznámena finální nominace na
světový šampionát a závěrečné dolaďovací soustředění v Olomouci společně
s nizozemským výběrem od vedením Leona Simmonse. Druhé mezinárodní představení má
za sebou i výběr do sedmnácti let pod vedením Jakuba Máši, který strávil prodloužený
víkend společně s třiadvacítkou. Nejmladší reprezentani si zvykali na tradiční režim, který je
náplní reprezentačních akcí či přípravných soustředění, tedy denní tréninkové jednotky a
zápasy proti těžkým soupeřům, ale na rozdíl od starších kolegů probíhal jejich program na
venkovních hřištích, kde v Nizozemsku, na rozdíl od ČR, tráví hráči většinu roku.
VV ČKS vypsal výběrové řízení na pozici trenéra korfbalové reprezentace do 19 let. Zájemci
mohou do 30.06.2016 zaslat na mail vv@korfbal.cz přihlášku, obsahující představu
koncepční práce s týmem U19, plán přípravy a představy servisního zabezpečení ze strany
svazu. Délka mandátu nové je stanovena do MS U19, které se uskuteční v roce 2019.
Kompletní výzvu naleznete na webu ČKS.
Na mezinárodní scéně je během následujícího
víkendu naplánována kvalifikace na podzimní
Mistrovství Evropy 2016, která se bude konat
ve slovenské Nitře, kde se střetne sedm týmů,
a svůj debut na mezinárodní rozhodcovské
scéně si zde odbude český nováček na
mezinárodní listině Ivan Vávra, a ve
francouzském Saint Etienne, kam dorazí reprezentační družstva šesti zemí. Z obou
kvalifikačních turnajů se vždy první dva tým kvalifikují na evropský šampionát, který se bude
konat na přelomu října a listopadu v Nizozemsku.
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