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Reprezentační
výběr
České
republiky do 19 let dosáhl na
Světovém poháru v nizozemském
Leeuwardenu na výborné 4.místo.
V konkurenci 13 reprezentačních
družstev se naše lvíčata po
několika letech vrátila do bojů o
medailové pozice a měla možnost
se poměřit s nejlepšími týmy světa. První den turnaje naše reprezentace porazila jasně Maďarsko 9:2 a
Hong Kong 10:5 a v boji o vítězství ve skupině podlehla Belgii 5:11. Druhý den se hrála čtvrtfinálová
skupina a v ní souboje s tradičními soupeři z Pyrenejského poloostrova, se kterými máme v posledních
letech nepříznivou bilanci. Svěřenci trenérského dua Čejka – Podzemský dokázali oba tyto těžké souboje
zvládnout – 12:11 porazili v prodloužení Katalánsko a 9:7 Portugalsko. Závěrečný den pak naši
reprezentanti nestačili v semifinále na vítěze turnaje Nizozemsko v poměru 5:25 a v boji o bronz na
Belgii, která podlehla v semifinále Taiwanu, poměrem 7:15. Nejlepší střelec českého družstva Daniel
Štefák se neztratil ani v tabulce střelců, v níž obsadil konečné třetí místo se sedmnácti koši.
Reprezentační sedmnáctka se o velikonočním víkendu
připravovala na tréninkovém soustředění v nizozemském
Drachtenu, kam odcestovala společně s úspěšnou
reprezentací do 19 let. Nejmladší reprezentanti sehráli i
několik přípravných utkání a dokázali porazit i nejlepší
místní družstvo Drachten B1. Svěřenci hlavního trenéra
Jakuba Máši tak mohou bez obav vyhlížet soupeře na
vrcholu jejich letošní sezóny, kterým bude Světový pohár
2017 do sedmnácti let. Ten se letos poprvé bude konat
v letním termínu 23.-25. června, a to na tradičním místě – tedy v nizozemském Schijndelu.
Nejvyšší zástupci Mezinárodní korfbalové federace IKF v podobě presidenta IKF Jana Fransoo a CEO
IKF Tilberta La Haye se zúčastnili největší světové sportovní konference SportAccord Convention,
která se konala v dánském městě Aarhus a zúčastnili se jí zástupci více než stovky mezinárodních
sportovních federací. Představitelé IKF se setkali mimo jiné i se zástupci MOV, s pořadateli Světových
her 2017 a 2021 a rovněž se zástupci FISU, se kterými diskutovali stav, vývoj a případné možné změny
formátu universitních světových šampionátů, které by se budou konat v letech 2018 a 2020.
Nadcházející neděli 23. dubna 2017 se Brně bude konat Valná hromada Českého korfbalového svazu.
Na programu bude podrobná zpráva o stavu ČKS a o činnosti za poslední rok, zpráva o hospodaření za
rok 2016 a rozpočet na rok 2017. Delegáty rovněž čeká volba předsedy a členů Výkonného výboru ČKS.
Na závěr je plánována i debata k systému soutěží na nadcházející soutěžní ročník 2017-2018, ze které
by měl vzejít koncenzus, dle kterého STK následně připraví termínovou listinu jednotlivých soutěží.
Dříve navržený intenzivnější systém byl většinou klubů odmítnut a očekávají se ze strany klubů
konstruktivní návrhy pro přijatelnější a dlouhodobější řešení této problematiky.
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