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Uplynulý víkend se dva české kluby
účastnily
korfbalových
turnajů
v Nizozemsku, kam se oba odjely
připravovat
před
nadcházející
korfbalovou sezónou. Čtvrtý tým
uplynulého ročníku České korfbalové
extraligy SK RG Prostějov včetně svých
korfbalových žákovských nadějí (na
obrázku) strávil tréninkovou přípravu u
svého partnerského nizozemského klubu
DOS WK Enschede, kde se na závěr
konal již třicátý ročník mezinárodního
turnaje. Hanáčtí korfbalisté obsadili na
tomto turnaji poslední 5.místo, když
sehráli několik velmi vyrovnaných, i když nakonec nikoli vítězných, duelů. V Nizozemsku se představil
i VKC Kolín, který vyhrál sobotní otevřený turnaj pro veřejnost a v nedělním Focus International
Veldkorfbaltoernooi obsadil sedmé místo ze třinácti zúčastněných družstev. Zajímavé a přínosné pro
kolínské Vembloudy byly i tréninkové jednotky vedené skutečnou korfbalovou hvězdou let minulých
Andreem Kuipersem, kterých se středočeští korfbalisté účastnili.
Na adresu Českého korfbalové svazu dorazila žádost z Nigérie na zprostředkování dvoutýdenního
korfbalového tréninkového kurzu pro výběr regionu Abia z Nigérie, který se hodlá kvalitně připravit na
největší nigérijskou sportovní událost roku, kterou je Národní sportovní festival Nigérie. Díky dotaci od
Ministerstva sportu nigerijského státu Abia má toto družstvo finanční prostředky, které hodlá využít na
kompletní tréninkový program včetně trenérského zabezpečení či zápasového vytížení v některé z top
korfbalových zemí Evropy.
Zcela novou informací z Mezinárodní korfbalové federace IKF je informace o Mistrovství Světa hráčů
do 21 let, které by se mělo konat v příštím roce, tedy v roce 2018. Hráči narození v roce 1997 a mladší
se tak mohou těšit na světový šampionát, který je v této kategorii úplnou novinkou, neboť v minulosti
se světové šampionáty ve čtyřletých intervalech konaly pouze v kategorii do 23 let (posledním bylo pak
MS U23 v roce 2016 v Olomouci, kde čeští reprezentanti vybojovali bronzové medaile). Dle získaných
informací by v roce 2018 mělo tento šampionát hostit Maďarsko, a to v červencovém termínu, který
ještě bude upřesněn.
Trenérské duo českého národního týmu do 19 let Milan Čejka – Jiří Podzemský zveřejnilo nominaci na
první turnaj nové sezóny Mayor cup 2017, který se bude konat ve slovenské Prievidze. Ve výběru, který
se následně bude připravovat na Mistrovství Evropy U19 2018, jsou tito hráči z celkem devíti českých
klubů: Tomáš Čihák, Martin Jiřička, Vojtěch Ošťádal, Jan Toufar, Adam Lorenz, Filip Šmíd, Filip
Kovář, Markéta Cupáková, Anna Literová, Sára Satahciu, Tereza Škrobová, Vendula Vernarská a
Nikola Lorencová.
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