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Patnácté vydání Korfbalového
zpravodaje bude v první řadě
věnováno World Cupu 2014,
který se konal o velikonočním
víkendu
v nizozemském
Leeuwardenu.
Reprezentace
České republiky do 19 let, pod
vedením
trenéra
Davida
Konečného, odehrála skvěle zorganizovaný a propagovaný třídenní turnaj, kterého se zúčastnilo 16
týmů a jehož průběh mohli, díky internetovým přenosům, sledovat diváci po celém světě. První hrací
den, v základní skupině, porazili naši reprezentanti výběr Katalánska a Brazílie a po boji podlehli
pozdějšímu finalistovi – Belgii. Druhý den je čekala čtvrtfinálová skupina, kde však prohráli o koš s
Portugalskem a ani výhra nad Anglií již na vysněný postup do bojů o medaile nestačila. Poslední finálový den turnaje tak naše reprezentanty čekal boj ve skupině o 5.-8.místo, kde nejdříve jasně
porazili Rusko a následně podlehli Anglii, což znamenalo konečné šesté místo, které v sobě nese
určité zklamání, protože naši reprezentanti odjížděli na turnaj s cílem a očekáváními mnohem vyššími.
Malou, i když velmi cennou, náplastí je vyhlášení Denisy
Kolářové (na obrázku) nejlepší hráčkou turnaje. Nejlepší česká
juniorka byla i nejlepší střelkyní turnaje s 30 přesnými zásahy,
když další dívka měla o propastných 18 košů méně. Ani mezi
chlapci se nenašel nikdo, kdo by ji překonal (nejlepší chlapec byl
Owen Bailey z Anglie s 26 koši).
Potvrdilo se tak nemilé pravidlo posledních mezinárodních akcí,
a totiž ta skutečnost, že opakovaně nejsme schopni porazit portugalské týmy, a to jak na klubové, tak i
na reprezentační úrovni. V živé paměti máme i porážku VKC Kolín s portugalským mistrem v zápase
o třetí místo na letošním Europa Cupu, porážku české reprezentace v základní skupině na Světových
hrách 2013 v Kolumbii, porážku KCC Sokol České Budějovice na Europa Cupu 2013 v zápase o třetí
místo s portugalským mistrem či porážku na Mistrovství světa 2011 v Číně v zápase o 7.místo.
Úkolem reprezentačních trenérů bude jistě analýza a hlavně rychlá změna tohoto stavu, zejména
vzhledem k blížícímu se ME juniorů (červenec 2014) i seniorů (říjen 2014).
Po Velikonocích pokračují české soutěže a pozornost bude upřena na finálový turnaj minižáků, kteří
se ve znojemské hale střetnou o mistrovský titul. Šest týmů se střetne na závěrečném turnaji, kam
z prvních míst základních skupin postoupily přímo do semifinále týmy Znojma a Prostějova.
Dále připomínáme pokračující předprodej vstupenek na Mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se
bude konat ve dnech 6.-12.7. 2014 v Olomouci, kdy je zatím možnost využít rezervace
prostřednictvím klubů.
Rovněž připomínáme možnost zapojit se do organizace výše zmíněného Mistrovství Evropy U21,
stačí jen napsat e-mail na adresu ekcu21@korfbal.cz a členové organizačního výboru Vás budou
kontaktovat.
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