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Historicky
první
turnaj
v seniorské kategorii v korfbalu4
se uskutečnil poslední zářijový
den v Brně Bohunicích. Český
korfbalový svaz uspořádal první
ročník Poháru svazu ve čtyřkové
verzi korfbalu, který opanovalo
první družstvo MS YMCA
Znojmo, které za celý turnaj
nepoznalo hořkost porážky a
nejvíce práce mělo během turnaje
ještě ve skupinové fázi, kdy
rozdílem tří košů porazilo nakonec největší překvapení turnaje PKC Náchod, který obsadil konečné třetí
místo. Na stříbrné příčce pak skončilo reprezentanty napěchované družstvo SK RG Prostějov. Během
turnaje bylo odehráno celkem 19 utkání, ve kterých padlo 322 košů (nejlepší střelci Patrik Nguyen a
Denisa Kolářová nastříleli 17, resp.16 košů) a potvrdilo se, že korfbal4 umožňuje sehrání dynamických
turnajů pro více družstev ve velmi krátkém čase.
První měsíc nového školního roku zaznamenal rekordní počet
odehraných zápasů v rámci projektu Školního korfbalu, když
bylo dosaženo počtu 78 odehraných utkání, což se v měsíci
září nikdy v předchozích letech nepodařilo. Nejaktivnější
byly ZŠ Vratimov, ZŠ Bohumín Skřečoň, ZŠ Petřvald, ZŠ
Rychvald, ZŠ Orlová a Základní škola Václavovice, kde bylo
během dvou celoškolních turnajů odehráno dokonce osmnáct
zápasů a do korfbalu se zapojili všichni žáci místní školy včetně čerstvých žáků první třídy.
Následující víkend bude patřit reprezenatčním soustředěním, když se současně budou připravovat dva
juniorské reprezentační výběry. V Kostelci na Hané se sejde reprezentační sedmnáctka pod vedením
hlavního trenéra Jakuba Máši, který na této první přípravné akci přivítá více než tři desítky mladých
korfbalových nadějí z celé České republiky. Ve středočeském Nymburku se pak představí reprezentační
devatenáctka pod vedením trenérské dvojice Čejka - Podzemský doplněná o reprezentanty do 21 let,
kteří začnou svou přípravu na prosincový přípravný Challenge turnaj v Nizozemsku a na nově vyhlášené
Mistrovství Světa hráčů do 21 let, které se bude v červenci 2018 konat v maďarském hlavním městě
Budapešti.
V tomto týdnu začíná nový model přípravy reprezentačního Áčka, které se pod vedením hlavního
trenéra Ivo Kracíka bude scházet ve třítýdenním intervalu ve všedních dnech v Brně a v Praze.
Reprezenatce přistoupila k této novince po doporučení od nizozemského specialisty Wima Bakkera, se
kterým Český korfbalový svaz již téměř celý rok spolupracuje. Společně s intenzivněním nejvyšší
soutěže má tento model pomoci ke kvalitnější přípravě před Mistrovstvím Evropy 2018, které se bude
konat v říjnu 2018 v Nizozemsku. Tento šampionát je zároveň i kvalifikačním na nadcházející MS 2019.
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