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Uplynulý víkend zahájila svou přípravu
na vrchol této sezóny juniorská
reprezentace České republiky do 19 let,
která se pod vedením trenérů Čejky a
Podzemského, zúčastnila tradičního
mezinárodního turnaje Mayor cup 2017.
Naši mladí reprezentanti nezvládli boje
v základní skupině, kde postupně
podlehli KK Brnu 5:18, maďarskému
Szentendre 9:11 i polskému týmu
MEGA Warsawa 7:9. Druhý den je tak
čekal boj o 9.-12.místo, kde dokázali
zvítězit nad prvním reprezentačním výběrem Polska do 19 let a v posledním zápase potvrdili vzestupnou
tendenci svých výkonů, porazili i druhý tým Polska do 19 let a obsadili konečné 9. místo.
Vítězem tohoto turnaje se stal překvapivě maďarský tým SZAC
1908 Budapest, který je tak prvním maďarským vítězem tohoto
turnaje v jeho patnáctileté historii. Poslední tři ročníky se o
prvenství podělila aktuálně nejlepší tři česká družstva, která i
tentokráte postoupila do bojů o cenné kovy a se kterými do
semifinále prošel právě maďarský tým. Mladý tým z hlavního
města Budapesti pak moderní dynamickou hrou zaskočil
v semifinále KK Brno a následně ve finále zdolal i aktuální
mistrovský tým České korfbalové extraligy KCC Sokol České Budějovice 13:12 a připsal si tak, kromě
trofeje pro vítěze z rukou presidenta Martina Alexandera Sonogy, i cenné skalpy českých týmů.
Minulý týden, který byl prvním v novém školním roce, se rozeběhly i školní korfbalové soutěže. První
korfbalový turnaj pod hlavičkou Českého korfbalového svazu se uskutečnil na Základní škole Skřečoň
v Bohumíně, kde se odehrálo hned dvanáct soutěžních zápasů a k vidění byly skvělé individuální
střelecké výkony v podání Patricie Kubrtové a Jakuba Vicherka. V aktuálním týdnu pak pokračují další
turnaje, a to na dalších základních školách v Moravskoslezském kraji – ve Vratimově, kde se minulém
školním roce odehrálo několik desítek soutěžních utkání a v tomto školním roce přibude na této škole
další věková kategorie, kdy se k přípravce a minižákům přidají i mladší žáci, v Orlové či Rychvaldu.
Zatím jen na twittrovém účtu presidenta IKF Jana Fransoo a bez
podrobností z tohoto zasedání se objevila informace o
proběhnuvším prvním jednání Exca IKF v novém složení. Vedení
Mezinárodní korfbalové informace se o uplynulém víkendu sešlo
v belgických Antwerpách, kde jim zázemí poskytl belgický
korfbalový svaz KBKB. Premiéru na zasedání výkonné složky IKF
tak zažili Kevin Allen, Bjorn Elewaut a Joana Faria, kteří byli
minulý měsíc zvoleni do svých funkcí Valnou hromadou IKF.
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