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Listopad je ve znamení přípravných
soustředění reprezentačních výběrů. O
minulém
víkendu
se
sešel
reprezentační výběr do 17 let, který se
pod vedením trenéra Jakuba Máši začal
připravovat na Světový pohár U17.
První díl přípravy nejmladších
reprezentantů se konal v rámci
prodlouženého víkendu ve Velké
Bystřici, kde reprezentace strávila čtyři
dny v plném korfbalovém nasazení. Na
konci tohoto prvního přípravného
kempu vybral realizační tým selekci
nejlepších 32 hráčů a hráček, kteří budou pokračovat v další přípravě, která je naplánována na druhý
únorový víkend a bude se opět konat ve Velké Bystřici.
Nadcházející víkend se v jižních Čechách sejde i reprezentace do 19 let, kterou nově povede Milan
Čejka, který se stejnou kategorií úspěšně pracoval i na konci devadesátých let. Jeho asistenty budou
znojemští extraligoví hráči Jiří Podzemský a Hana Simonidesová. Realizační tým pozval na toto první
soustředění do Sezimova Ústí dvacítku nejlepších v této věkové kategorii, kterou však po mnohých
omluvenkách bylo nutné dosti odměňovat.
Český olympijský výbor pořádal pro učitele
tělesné výchovy z nejúspěšnějších škol
zapojených do Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů OVOV dvoudenní
kemp ve sportovním centru v Nymburce.
Pořadatelé oslovili Český korfbalový svaz,
zda by nechtěl korfbal učitelům blíže
představit, a tak zástupci Českého
korfbalového svazu v kongresovém sále
nejprve prezentovali teorii a následně
v téměř dvouhodinovém bloku si korfbal učitelé mohli vyzkoušet prakticky. Šest desítek učitelů a
rovněž jedna z tváří OVOV, olympijská medailistka Šárka Kašpárková, si tak vyzkoušelo střelbu na
koš, korfbal4 i klasický osmičkový korfbal.
V zahraničí se po Mistrovství Evropy 2016 rozběhly nejsledovanější ligové soutěže – tedy v nizozemská
Korfballeague a v belgická TopLeague. Zajímavostí je, že v obou soutěžích mistrovská družstva
z loňské sezóny neuspěla a jak nizozemský mistr TOP Sassenheim, tak i belgický Boeckenberg KC svá
první představení prohrála, neboť nad jejich síly byla jejich loňští fináloví soupeři – PKC Papendrecht
a Scaldis.
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