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Olomoucký světový šampionát již buší na
dveře, vždyť začátek je tuto sobotu 9.
července – tedy za pouhé tři dny, kdy
propukne největší světová korfbalová
událost letošního roku. První zápas je na
programu v 10.30, kdy proti sobě
nastoupí reprezentace Číny a Maďarska.
První vystoupení naší reprezentace je na
programu tentýž den od 18.15, okamžitě
po slavnostním zahájení turnaje, a to proti
mistrovskému
týmu
z afrického
kontinentu – Jihoafrické republice. Zápasy v základních šestičlenných skupinách jsou na programu
v prvních pěti dnech a následně přijdou na pořad semifinálové souboje a zápasy o konečné umístění.
Závěrečné zápasy, ve kterých se bude rozhovovat o držitelích medailí, jsou na programu v sobotu 16.
července ve večerních hodinách.
V rámci poslední přípravy naší třiadvacítky se naši reprezentanti sešli v Olomouci, kde trénovali
společně s nizozemskou reprezentační devatenáctkou, kdy tréninky byly vedeny nizozemským
Leonem Simmonsem. V rámci tohoto přípravného víkendu se každý den sehrál přípravný zápas. Ač
všechna utkání vyhráli Nizozemci, bylo trenérské duo Ivo Kracík – David Konečný se závěrečnou
přípravou spokojeno i z toho důvodu, že si reprezentanti mohli zvykat na prostředí sportovní haly, ve
které se bude JMS 2016 hrát.
Na stránkách Mezinárodní korfbalové
federace IKF bylo oznámeno další
velmi známé jméno, které se zapojí
do rozvoje korfbalu ve francouzky
mluvících zemích. Dirk Sercu má za
sebou bohatou hráčskou i trenérskou
kariéru v Belgii i Nizozemsku a na
mezinárodní scéně se nejvíce
zviditelnil jako hlavní trenér anglické
reprezentace, u níž působil v letech 2003 až 2007. Dirk Sercu se zapojí do práce Komise pro rozvoj a
vzdělávání, kterou vede Albert Vidanya a ve které již působí i slovenský internacionál Peter Bušík,
který má na starosti rozvoj v jihovýchodní Evropě.
Olympijský park Lipno 2016 se rovněž dostal i na stránky IKF. Tento unikátní projekt Českého
olympijského výboru, v jehož rámci si má sportovní veřejnost možnost vyzkoušet olympijské i
neolympijské disciplíny, má své následovníky i v Nizozemsku, kde bude korfbal na programu
sportovní akce pod názvem „Olympijská zkušenost“. Stejně jako v jihočeském Lipně, tak i
v nizozemském městě The Hague, bude prezentován korfbal, a to zejména v plážové podobě.
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