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Finálový turnaj Ligy mladších žáků ČKS přinesl
další nádherné dramatické korfbalové okamžiky.
Ještě v poločase posledního duelu byla ve hře o
titul teoreticky tři družstva. O prvenství a o držiteli
titulu Mistra ČR v této kategorii nakonec rozhodl
až poslední poločas, ve kterém dominovalo
družstvo SK RG Prostějov pod vedením trenérské
dvojice Šnévajs – Lešanská. Na druhém místě pak
skončilo MS Znojmo trenérky Lenky Toufarové a
bronz putuje do KK Brno, které hrálo celou sezónu pouze vnitroklubovou soutěž a jejich nejlepší
družstvo se poměřilo s dalšími týmy až na tomto finálovém turnaji. Ukázalo se, že takový systém může
fungovat, neboť KK Brno pod vedením slovenského internacionála Petera Bušíka sehrálo vyrovnané
souboje se všemi dalšími účastníky. Nejlepšími střelci finálového turnaje byli David Jankovič
z mistrovského Prostějova a Jitka Pavlíčková ze stříbrného týmu MS Znojmo.
V sobotu 8.4. se v nejsledovanějším korfbalovém utkání roku,
kterým je finále nizozemské nejvyšší soutěže Korfballegue,
střetla družstva TOP Sassenheim a Blauw Wit před návštěvou
více než 11 tisíc diváků ve sportovní hale Ziggo Dome v
Amsterdamu. Ve vyrovném duelu se rozhodnutí zrodilo až po
poločase. Ještě ve 35. minutě byl stav vyrovnaný 14:14, ale
následující minuty patřily obhájci titulu TOP Sassenheim, který
plně zúročil to, že ve svém družstvu má aktuálně asi nejlepší
hráčku světa Celeste Split a kapitána Micka Snela a rovněž to, že v tomto velkém finále byl popáté
v řadě a po výsledku 22:18 dokázal svůj titul obhájit.
Na webu Mezinárodní korfbalové federace bylo oznámeno, že ke konci května 2017 končí ve své funkci
Albert Vidanya jako ředitel rozvoj a vzdělávání, ve které působil od roku 2013. Hlavním důvodem je
otázka finanční a IKF bude tuto pozici chtít do budoucna obsadit z řad dobrovolníků a bude se jednat o
funkci neplacenou. Albert Vidanya v rámci vzdělávání zabezpečil organizaci úspěšných a přínosných
trenérských kurzů, kterých se v minulých letech zúčastnili i čeští reprezentační trenéři Ivo Kracík, David
Konečný a Jakub Máša. Jeho rukopis nese i rozvoj členských zemí IKF, když posledních nově přijatých
12 členských zemí jednalo vždy přímo právě s ředitelem DEC (Development and Education
Committee).
Dnes ve večerních hodinách vyrazila velká výprava českých korfbalových nadějí do Nizozemska.
Reprezentační devatenácka pod vedením trenérského dua Čejka – Podzemský míří do Leeuwardenu na
Světový pohár, kde se v konkurenci 15 reprezentačních týmů bude snažit o přiblížení k medailovým
pozicím, což se ji v posledních letech na tomto turnaji nedařilo. To nejmladší reprezentanti v kategorii
do sedmnácti let jedou společně se staršími kolegy do Nizozemska na přípravný kemp do Drachtenu,
kde reprezentační trenér Jakub Máša plánuje celou řadu přípravných zápasů s místními kluby.
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