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O nastartování školního korfbalu se
začali snažit i na Srí Lance, kde se
konaly základní kursy pro korfbalové
hráče, trenéry a rozhodčí. Dva
korfbaloví ambasadoři, kterými byli
bývalý nizozemský reprezentant a
několikanásobný mistr Nizozemska
s týmem DOS´46 Carper Boom a
nejslavnější
indický
mezinárodní
rozhodčí Pardeep Dahiya, nejen vedli
zmíněné kursy, ale rovněž navštívili
velké množství škol na tomto ostrově
v Indickém oceánu a měli s ukázkami
korfbalu skutečně velký úspěch.

To český školní korfbal je již významně dále a po skončeném školním roce spočítali zástupci Školního
korfbalu, kolik bylo od září 2016 až do června 2017 odehráno korfbalových zápasů v rámci školních
soutěží. A dospěli k úchvatému číslu: 809 korfbalových zápasů, které byly odehrány zejména
v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, ale přidaly se i kraj Zlínský, Středočeský a Severočeský.
S koncem tohoto školního roku získal projekt Školního korfbalu významnou posilu, kterou není nikdo
jiný než bývalý reprezentant a současný kouč národního družstva Ivo Kracík, který bude mít na starost
region hlavního města a Jihočeský kraj a rovněž případná školení pro zájemce z celé České republiky.
Zajímavou přípravu před Světovými hrami zvolil
trenér nizozemského favorita a obhájce titulu Wim
Scholtmeijer, když vzal čtrnáctku vyvolených
nizozemských hvězd do Portugalska na finální týdenní
soustředění. Netradiční je i zvolený způsob ubytování,
neboť celé nizozemské družstvo si, oproti zaběhnutým
zvyklostem, pronajalo velký dům místo tradičního
ubytování ve špičkovém hotelu. Nizozemský kouč tak
chce tým ještě více stmelit a plně zkoncentrovat na boj
o další prvenství na World Games, které ve své historii
neznají jiného vítěze než tým ze země tulipánů.
Český korfbalový svaz vypsal, po úspěchu v kategoriích žákovských, novou soutěž ve čtyřkovém
korfbalu i pro kategorie dospělých. Pohár svazu v korfbalu4 se bude konat v sobotu 30.září pro elitní
seniorskou kategorii a nově rovněž pro kategorii veteránů nad 35 let. Kluby se mohou přihlásit na tento
netradiční turnaj do konce tohoto týdne, a to přímo k rukám generálního sekretáře Českého korfbalového
svazu. Celodenní turnaj připadá na poslední sobotu v září a podle počtu přihlášených se počítá nejprve
se zápasy v základních skupinách a následně play-off o zisk první trofeje korfbal4.
Datum vydání: 12. července 2017

www.korfbal.cz
Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?
Napište na zpravodaj@korfbal.cz

