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Následující víkend bude patřit
soustředěním českých reprezentačních
mládežnických výběrů. Reprezentační
sedmnáctka se v pátek 10. února sejde
ve Velké Bystřici. Realizační tým pod
vedením hlavního trenéra Jakuba Máši
nominoval
na
toto
přípravné
soustředění 32 mladých korfbalových
nadějí z osmi českých klubů, ze
kterých ti nejlepší pojedou na
reprezentační výjezd do Nizozemska,
který
reprezentační
sedmnáctka
absolvuje společně se starším
reprezentačním výběrem do devatenácti let v rámci jejich vrcholu letošního roku World Cup U19 2017.
Největší zastoupení v tomto výběru pak mají korfbalové kluby ze Šenova a z Náchoda, které shodně
bude zastupovat celá šestice mladých sportovců.
Ve sportovním centru v Nymburce se sejde reprezentační devatenáctka pod vedením trenérského dua
Milan Čejka – Jiří Podzemský. Trenéři k přípravnému soustředění nominovali následujících 18 hráčů
z osmi klubů. Po třech hráčích mají v širším výběru KK Brno Nový Lískovec (Dominika Drábková,
Markéta Cupáková a Marek Pospíšil), KC ZŠ Šenov (Kristýna Holubčíková, Tereza Škrobová a Daniel
Šmíd) a PKC Náchod (Gabriela Hurdálková, Pavlína Štěpánová a Filip Šmíd), dva zástupce pak TJ SK
YMCA Znojmo (Gabriela Filipovszská a Jan Toufar), KK Brno (Vendula Jemelíková a Filip Kovář),
SK RG Prostějov (Petr Šnajdr a Daniel Štefák) a VKC Kolín (Anna Motáková a Tomáš Tlučhoř),
jednoho zástupce má ve výběru SK AFK Respo Kutná Hora a tím je Jan Paďouk.
Organizátoři Světového poháru do 19 let, na něž se právě reprezentační výběr Milana Čejky připravuje,
zveřejnili první informace o tomto tradičním turnaji, který se koná o Velikonočních svátcích
v nizozemském Leuuwardenu ve sportovním centru Kalverdijkje. Letos se očekává účast rekordního
počtu dvaceti reprezentačních týmů, z nichž budou tři úplní nováčci z korfbalově exotických krajin –
naše lvíčata se tak budou moci ve dnech 13.-16.dubna utkat třeba s výběrem Pobřeří Slonoviny,
Argentiny či Mongolska.
Na stránkách belgické korfbalové federace
zveřejnili datum finálového dne, kterým bude
sobota 25. března, kdy se uskuteční velké finále
belgické Topkorfballeague ve sportovní hale
Sport Vlaanderen v Herentals. Nizozemský
trenér
belgické
reprezentace
Steven
Mijnsbergen rovněž zveřejnil širší výběr belgické reprezentace před Světovými hrami 2017, který
obsahuje 21 jmen, ze kterých následně vybere 14 vyvolených, což je maximum určené pořadateli pro
všechny zúčastněné země.
Datum vydání: 8. února 2017

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

