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Vážení korfbaloví přátelé, dnes začínáme
již
druhou
desítku
korfbalového
zpravodaje. Po úspěšném vystoupení
reprezentace do 16 let, zakončila svou
přípravu i reprezentace do 19 let pod
vedením trenéra Dvaida Konečného.
Lvíčata absolvovala v Chlumci nad
Cidlinou poslední soustředění před
velikonočním Světovým pohárem, který
se
bude
konat
v nizozemském
Leeuwardenu. Poslední soustředění bylo zárověň i nominační pro tento významný turnaj. Nominované
hráče a více informací můžete získat webových stránkách svazu – http://www.korfbal.cz/article/201403-24-reprezentace-u19-absolvovala-posledni-soustredeni-pred-svetovym-poharem
Nejvyšší česká soutěž se postupně blíží ke svému závěru – o nadcházejícím víkendu se odehrají druhá
semifinálová utkání České korfbalové extraligy, a to v Brně Bohunicích (30.3. od 10.30) a ve Znojmě
(30.3. od 12.30) a v obou případech se budou domácí týmy snažit udržet naději na postup do finále,
kterou jim však může přinést jedině vítězství.
Rovněž se o minulém víkendu konaly semifinálová klání mladších žáků a tyto první semifinálové
turnaje ovládly domácí týmy KC ZŠ Šenov a SK RG Prostějov, které vyhráli všechny své zápasy a ze
kterých jsou i nejlepší střelci, a to prostějovský Vojtěch Ošťádal a šenovská Vendula Vernarská, o
nichž v budoucnu jistě ještě uslyšíme.
Nejvýznamější korfbalovou akcí tohoto roku na území České republiky bude
nepochybně Mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se bude konat v Olomouci
ve dnech 5.-13.7. 2014. Turnaj tak začíná přesně za 100 dnů a pořadatelé si
dovolují oslovit korfbalovou veřejnost s nabídkou na pomoc při pořadatelství.
Zájemci, kteří chtějí být součástí tohoto korfbalového svátku a kteří chtějí
pomoci při organizační činnosti této mezinárodní události, se mohou hlásit na emailové adrese turnaje ekcu21@korfbal.cz nebo u předsedy organizačního
výboru Lukáše Filipa.
Česká unie sportu zveřejnila statitiky členské základny sportovních svazů za rok 2013. K členství
v ČKS, a to jak členů sdružených v ČUS, ale i mimo něj (např. Sokolové či individuální lčenové) se
hlásí 19 klubů a 1285 osob, v následující věkové specifikaci: dospělí 834 osob (437 muži, 397 ženy),
mládež 451 osob (dorstenci 88, dorostenky 107, žáci 138, žačky 118).
Závěrem si ještě dovolíme připomenout vyhlášenou anketu o nejlepší české korfbalisty, ve které
můžete hlasovat o nejlepší hráče, trenéry či rozhodčí letošní sezóny. Organizátoři rozhodli dodatečně,
z důvodu vysokého zájmu, o prodloužení možnosti hlasovat, a to až do konce března – tedy neváhejte
a hlasujte, již bylo přiděleno celkem 755 bodů a i Vy ještě můžete přispět svým hlasem.
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