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Český korfbalový svaz se rozhodl využít nabídky KNKV k účasti na top
turnaji Korfbal Challenge 2016, který se uskuteční v Rotterdamu a na
který vyrazí reprezentační výběr do 21 let pod vedením trenérského dua
Milan Čejka – Jiří Podzemský. Výběr 14 hráčů obsahuje i tři bronzové
medailisty z letošního světového šampionátu do 23 let – Petr Galíček,
Daniel Štefák a Petr Šnajdr. Něžnou část výpravy tvoří Pavlína
Štěpánová, Vendula Jemelíková, Tereza Škrobová, Kristýna
Holubčíková, Anna Motáková, Gabriela Filipovszká a Vendula
Vernarská, pánskou polovinu týmu doplňují Filip Dvořák, Filip Šmíd,
Martin Jiřička a Jan Paďouk. V rotterdamském Topsportcentrum, který
se nachází hned vedle fotbalového stadionu slavného Feyenoordu
Rotterdam, se utká v rámci svého tunaje s mládežnickými výběry
Nizozemska, Belgie, Číny a Portugalska. Seniorskou část pak obstarají
špičkové týmy Korfballeague TOP a PKC doplněné o domácí Tulips a výběr Belgie - Diamonds.
Na stránkách Mezinárodní korfbalové fedarace IKF byl zveřejněn další
díl presidentského blogu. Jan Fransoo se zde zamýšlí nad
mládežnickým korfbalem, který má ve výkonnostní rovině dlouhou
tradici. I první Mistrovství Světa 1978 bylo původně pouze pro
věkovou kategorii do 23 let. Postupně se tato kategorie vyčlenila a byla
doplněna dalšími jako U15, U17 či U19. President rovněž zmiňuje, že
původní velmi ambiciózní plán na rychlý rozvoj kontinentálních a
světových šampionátů musel být částečně revidován a jednotlivé
kontinentální federace si program i formu upravily (například v Asii se
kategorie U17 a U19 hrají jako Korfbal4), ale již nezmiňuje Evropu, kde dodnes není znám program
oficiálních šampionátů pro žádnou mládežnickou kategorii kromě světových pohárů pro kategorie U17
a U19. Posledním oficiálním turnajem IKF tak zůstává ME U21, které se konalo 2014 v Olomouci.
Ze sčítání členské základny Českého korfbalového svazu vyplývá, že český korfbal se vydává
správnou cestou. Z celkového počtu 1974 členů ČKS se pravidelně účastní soutěží (je uvedeno na
soupiskách) 1325 sportovců, zbytek tvoří trénujících (aktivních) 269 sportovců a 380 ostatních členů.
Srovnání dospělí vs. mládež vychází jednoznačně pro hráče do věku 18 let poměrem 585 vs. 1389.
Nejpočetněji jsou pak zastoupeny ročníky 2003 až 2007, kde je celkem 834 sportovců přičemž
nejpočetnějším je ročník narození 2005 - 207 aktivních sportovců.
Zajímavou informaci zveřejnila belgická korfbalová federace KBKB, když jmenovala maximální
počet mezinárodních rozhodčích na příští rok (využila tak možnosti nominovat pět adeptů, která je
umožněna pouze zemím, které do své selekce zařadí alespoň jednu ženu). Dále KBKB určila sedm
rozhodčích z dalších zemí, kteří mají možnost rozhodovat zápasy v nejvyšších belgických soutěžích.
Mezi sedmičku vyvolených se dostali i dva zástupci z České korfbalové extraligy – konkrétně Peter
Bušík a Lukáš Pazourek, kteří pravděpodobně dostanou příležitost pískat zápasy ve druhé nejlepší
ligové soutěži na starém kontinentu.
Datum vydání: 7. prosince 2016

www.korfbal.cz
Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?
Napište na zpravodaj@korfbal.cz

