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V minulém týdnu se v ostravském areálu TJ
Várenská konal historicky první turnaj
v plážovém korfbalu škol. Ve čtyřech žákovských
kategoriích se utkalo na čtyřech hřištích současně
celkem 25 školních korfbalových družstev, která
soutěžila o historická prvenství v beach korfbalu,
ale za velké nepřízně počasí. Třem kategoriích
dominovala ZŠ Bohumínská, která byla první
školou v Ostravě, kde před třemi lety začínal
projekt Školního korfbalu. Kategorii nejstarší pak vyhrálo družstvo Gymnázia Hladnov. Již za pár
desítek hodin začne na stejném místě velký plážový turnaj nejlepších týmů z České republiky v kategorii
seniorů a juniorů. V elitní kategorii se o vítězství utká deset družstev v čele s aktuálními halovými mistry
ČR z Českých Budějovic a v dorostencích pak družstev pět a opět v čele s aktuálními halovými
šampióny z KK Brno. V obou kategoriích se bude, kromě poháru pro vítěze, bojovat i nominaci do dvou
seniorských a jednoho juniorského družstva pro první Mistrovství Evropy v beach korfbalu.
Zajímavá, ale nepříliš překvapivá zpráva přišla v týdnu z Portugalska, které mělo v létě hostit Světový
pohár ve věkové kategorii U15. Pořadatelé oznámili, že tato akce bude zrušena z důvodu, že se na ni
nepřihlásil ani jeden tým. Mezinárodní korfbalové federaci IKF se vůbec nedaří naplňovat plán z roku
2014, který počítal s velkým nárůstem evropských a světových šampionátů ve věkových kategoriích do
patnácti, sedmnácti i devatenácti let. Naopak v minulosti úspěšné šampionáty do 21, resp. 23 let jsou
nyní zcela opomenuty a z nečinnosti IKF není zřejmé, zda a kdy se budou konat.
Reprezenatční sedmnáctka absolvovala o víkendu
předposlední přípravné soustředění před vrcholem
letošní sezóny, kterým bude Světový pohár
v nizozemském Schijndelu. Realizační tým pod
vedením hlavního trenéra Jakuba Máši připravil pro
adepty reprezantačního dresu jak fyzické testy, tak
herní pasáže a na konci soustředění zúžil nominaci
na tato jména: Lukáš Macek, Vendula Vernarská
(KC – ZŠ Šenov), Vojtěch Ošťádal, Nikola
Lorencová (SK RG Prostějov), Adam Leznar, Nela
Kubů (Brno Nový Lískovec), Martin Jiřička, Marek Štěpánek, Kateřina Nevludová (České Budějovice),
Adam Lorenz, Sára Sahatciu (KK Brno), Jan Toufar (Znojmo MS YMCA), Jakub Novotný, Klára
Nováková, Lucie Šrůtová (SK Náchod Plhov), Anna Literová (VKC Kolín).
Přelomovou informaci je možné nalézt na stránkách KK Brno, které se rozhodlo vypsat výběrové řízení
na pracovní pozici trenéra mládeže a sekretáře klubu. Aktivity jednoho z největších a nejstarších
korfbalových klubů se velmi rozrůstají a vedení KK Brno se rozhodlo angažovat pracovní sílu na
reaizaci náborů, vedení tréninků, koordinaci tréninkových aktivit klubu a s tím spojenou administrativou
ve vztahu k partnerům jako jsou ČKS či ČUS.
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