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Úspěšný projekt Rok s korfbalem, který celý školní
rok provázel žáky na ZŠ Velká Polom, dospěl do
finále a tím bylo pořádání velkého korfbalového
turnaje pro nejmenší korfbalisty. Na konci minulého
týdne se uspořádala ZŠ Velká Polom ve spolupráci
s Českým korfbalovým svazem Mistrovství
Moravskoslezského kraje v kategorii přípravek,
tedy v kategorii U9. Osm družstev složených hlavně
z žáků třetích tříd se utkalo na tomto turnaji, který
se hrál současně na dvou hřištích a v jehož přůběhu
bylo odehráno celkem dvacet utkání, která rozhodla
o tom, že na závěr výjimečného projektu Rok
s korfbalem byli velkopolomští žáci odměněni tím, že dokázali tento turnaj vyhrát.
Uplynulý prodloužený víkend nebyli v akci pouze
žáci, ale významná mezinárodní akce se konala i pro
zájemce z řad učitelů a trenérů. V rámci projektu
Visegrádského fondu „Sport pro všechny děti“ se
v Brně konalo čtyřdenní školení trenérů pod vedením
nizozemských lektorů, kterého se zúčastnilo třicet
osm trenérů z České republiky, Slovenska, Polska a
Maďarska, doplněné ještě o dva zájemce z Ukrajiny
a Rumunska. Všichni absolventi tohoto kurzu
obdrželi na závěr i mezinárodní certifikát druhé
úrovně ze čtyřstupňové škály: International Korfball Federation Coach Level II Certifikate.
Reprezentační výběr České republiky do 17 let se sešel na svém posledním přípravném soustředění, kde
ladil formu před Světovým pohárem Youth World Cup 2017, který začíná slavnostním zahájením již za
dva dny. Výběr hlavního trenéra Jakuba Máši si vyzkoušel různé herní varianty a sehrál i přípravné
dvojutkání proti extraligovému družstvu Prostějova. V základní skupině B se Česká reprezentace utká
s Belgií, Anglií, Portugalskem a s regionálním výběrem KNKV Zuid, jehož výsledky se celkového
pořadí nezapočítávají. Pro splnění svého cíle, kterým je postup do bojů o medaile, bude nutné se v této
těžké skupině umístit do druhého místa. Reprezentaci čeká ještě finální část přípravy přímo
v Nizozemsku za asistence nizozemského specialisty Wima Bakkera a rovněž volba reprezentačního
kapitána, který vyběhne s kapitánskou páskou k prvnímu zápasu letošního Světového poháru.
Společně s nejmladším reprezentačním výběrem odjela dnes do Nizozemska i reprezentace seniorská,
která využije toto přípravné soustředění k dalšímu dílu dlouhodobé přípravy, která směřuje
k Mistrovství Evropy 2018, kde naše reprezentace musí nutně uspět, pokud se chce kvalifikovat na
Mistrovství Světa 2019 v jihoafrickém Durbanu. Trenér Ivo Kracík se bude muset v první fázi vypořádat
se čtyřmi omluvenkami členů širšího kádru, a to z důvodu zranění.
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