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V reprezentačním centru ve
středočeském Nymburce se
konalo o víkendu soustředění
české
reprezentační
devatenáctky,
která
se
připravuje na Světový pohár
U19 2017, kam pod vedením
trenérské dvojice Čejka –
Podzemský odcestuje před
Velikonočními svátky. Zkušené
trenérské duo však stále řeší
nepříjemné problémy s častými
omluvenkami hráčů, což jim
velmi
znesnadňuje
nejen
koncepční práci, ale i samotnou nominaci na přípravná soustředění a na vrcholnou akci samotnou.
Stejný čas probíhalo i soustředění nejmladšího reprezentačního výběru. Reprezentační sedmnáctka pod
vedením hlavního trenéra Jakuba Máši se sešla ve Velké Bystřici, kde celkem 32 mladých korfbalových
nadějí bojovalo o místo v užším výběru, který bude pokračovat v přípravě na Světový pohár U17 2017.
Dalším dílem bude výjezd do Nizozemska, kam se mladí reprezentanti vydají společně se staršími
kolegy z reprezentační devatenáctky. Mezi vyvolené se dostalo těchto 24 hráčů z devíti klubů: Šárka
Juklová, Veronika Kočí, Nela Kubů, Anna Literová, Nikola Lorencová, Kateřina Nevludová, Klára
Nováková, Sára Sahatciu, Denisa Sedláková, Lucie Šrůtová, Lucie Šuhajová, Vendula Vernarská,
Tomáš Buriánek, Tomáš Čihák, Martin Jiřička, Adam Leznar, Adam Lorenz, Lukáš Macek, Mikuláš
Martinec, Jakub Novotný, Vojtěch Oštádal, Jakub Šťastný, Marek Štěpánek a Jan Toufar.
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF byl zveřejněn seznam mezinárodních rozhodčích
na rok 2017. Z České republiky jsou na seznamu tři zkušení mezinárodní arbitři, a to Lukáš Pazourek,
Ondřej Fridrich a Lukáš Filip, kteří mají na kontě celkem více než třista mezinárodních zápasů, což je
největší počet ze všech zemí. Největší zastoupení na listině pro rok 2017 má Belgie, která má na seznamu
pětici rozhodčích, kteří však mají na svých kontech dohromady o rovnou stovku meznárodních zápasů
méně než česká trojice. Čtveřici rozhodčích pak má na oficiální listině Nizozemsko a Portugalsko.
Smolně dopadla pro české rozhodčí nominace na vrchol roku 2017, kam nikdo ze zkušené trojice pozván
nebyl a Světové hry tak budou po dvanácti letech bez účasti české rozhodcovské školy.
Další informací na na stránkách IKF je právě časový rozpis korfbalového turnaje na World Games 2017
v polské Wroclavi. Pětidenní turnaj bude probíhat v odpoledních hodinách, kdy se každý den odehrají
čtyři utkání. První zápasy budou na programu od 13.00 a konec posledních zápasů je naplánován až na
22.00. Pouze finálový den, tj. úterý 25.července 2017, pak má program posunutý o hodinu a půl dopředu,
bude tedy začínat zápasem o sedmé místo od 11.00, další zápasy budou začínat vždy po dvou hodinách
a finále je na programu v 19.00, po němž bude okamžitě následovat medailový ceremoniál.
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