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Uplynulý víkend se konalo poslední
přípravné soustředění reprezentačního
výběru do 23 let před nadcházejícím
Mistrovstvím světa 2016. V Kostelci na
Hané vyřkli trenéři Ivo Kracík a David
Konečný konečnou nominaci na světový
šampionát a šestnáct vyvolených, kteří
budou v první polovině července bojovat
o světové medaile, má následují složení:
Ambrosová Nikola, Čejková Denisa,
Ferkovičová Tereza, Havlová Renata,
Hurdálková Denisa, Hurdálková Tereza,
Kolářová Denisa, Mostbeková Monika,
Galíček Petr, Marek Michal, Nguyen
Patrik, Šimek Jakub, Šnajdr Petr, Štefák Daniel, Veselý Tomáš a Vyroubal Alexander. Další a
poslední fází před samotným turnajem bude ještě herní soustředění přímo v hale UP Olomouc, kde
bude probíhat i Mistrovství světa a sparingpartnerem naší reprezentace budou nejlepší nizozemští
hráči do 19 let pod vedením skvělého Leona Simmonse, kteří do Olomouce dorazí na prodloužený
víkend 29. června.
Na světový šampionát dorazí celá řada významných osobností světového korfbalu. Nejlépe to dokládá
ta skutečnost, že z Nizozemska přijede president KNKV Rob Meijer, reprezentační trenér seniorského
družstva Wim Scholtmeijer či nejúspěšnější trenér všech dob a současný Master Coach Jan Sjouke van
der Bos, který nabízí konzultace všem zúčastněným trenérům reprezentačních družstev. Nejen z tohoto
obsazení je zřejmé, jak vážně bere tento šampionát nizozemská reprezentace, která při posledním
vstoupení v hanácké metropoli senzačně prohrála ve finále ME U21 2014 s Belgií.
Na brněnské Základní škole Laštůvkova se dnes
konal velký školní turnaj pro žáky druhých až
sedmých tříd. Ve slunečném počasí se na
venkovních sedmi hřištích odehrály turnaje ve
čtyřech kategoriích, kterých se zúčastnilo 21
družstev z osmi základních brněnských škol.
Celkem se na tomto turnaji, který byl pořádán
v rámci projektu Školního korfbalu pod
vedením Petera Bušíka, představilo více než dvě
stovky korfbalových nadějí.
Půl milionu korun rozdělil Český korfbalový svaz do oddílů, které pracují s mládeží. Prostředky jsou
z balíčku loterijních odvodů a jsou určeny výhradně na činnost sportovců do 19 let věku. Mezi
příjemci jsou všechny kluby, které se v roce 2015 zapojily do žákovských nebo dorosteneckých
soutěží pořádaných ČKS.
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