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Reprezentační výběr České republiky do 16
let se sešel v Kostelci nad Černými lesy na
posledním
soustředění
před
dnešním
odjezdem do Schijndelu na tradiční Světový
pohár této věkové kategorie. Stejně jako
celou sezónu, ani tentokrát se nesešel celý
tým, doma zůstal nemocný Filip Kovář.
Soustředění bylo zaměřeno především na
finální sehrávání hráčů před Světovým
pohárem, kde se naši reprezentanti střetnou,
pod trenérskou taktovkou Hennieho Baase –
na obrázku, v základní skupině postupně
s Anglií (v sobotu 15.3. od 10h), Katalánskem
(15.3. od 12.20h) a domácím Nizozemskem (15.3. od 15.40h). V neděli 16.3. pak turnaj vyvrcholí
semifinálovými a finálovými zápasy. Celý turnaj je možné sledovat na webových stránkách turnaje na:
http://www.u16talentworldcup.nl
Nejvyšší česká soutěž – Česká korfbalová extraliga uzavřela svou
základní část posledním kolem, které rozhodlo, že vítězem základní části
je obhájce titulu VKC Kolín, který si tak zajistil účast v pohárové Evropě
i pro příští sezónu, protože vítěz základní části má právo hrát Europa
Shield. Poslední kolo rozhodlo též o složení semifinálových dvojic
letošního ročníku. Stejně jako v minulém roce se utkají VKC Kolín a MS
Znojmo (1.seminálové utkání se hraje v sobotu 15.3. od 16.30h v Přelouči) a druhou dvojici tvoří
KKC Sokol České Budějovice a KK Brno (v neděli od 14.30 ve Stromovce v Českých Budějovicích).
Pozornost sportovních svazů se v nejbližších dnech úpíná na aktivity Českéh olympijského výboru.
Ten dnes schválil principy rozdělení finančích prostředků z loterijních odvodů. Pro zajímavost se
zatím předpokládané částky 300 mil. budou 3% rozděleny v „koši, ve ktrerém je zastoupen korfbal.
Zítra (13.3) se koná, za účasti PhDr. Marcela Chládka, MBA, ministra školství, mládeže a
tělovýchovy a JUDr. Petra Hulinského, Ph.D., náměstka ministra pro podporu sportu, ekonomický
seminář, věnovaný financování sportu. Předpokládá se, že právě zítra, bude zveřejněno rozdělení
dotací pro oblast sporu na rok 2014. V pondělí pak proběhne seminář věnovaný problematice nové
právní úpravy spolků a otázek souvisejících s novým občanským zákoníkem. O závěrech Vás budeme
smaozřejmě informovat.
Finálová utkání České korfbalové extraligy o mistra ČR se budou konat v Brně Bohunicích v sobotu
12.dubna 2014 a pořadatelé plánují udělat z této vrcholné událsti skutečný svátek korfbalu, který by
byl i pozvánkou na nadcházející Mistrovství evropy hráčů do 21 let, kteé se bude konat v červeni
v Olomouci. V rámci finálového dne budou vyhlášeny i výsledky ankety o nejlepší hráče, trenéry a
rozhodčí letošní sezóny. Možnost zapojit se do ankety má každý a společně s tímto vydáním
Korfbalového zpravodaje obdrží odběrtelé i hlasovací lístek s intrukcemi, jak hlasovat.
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