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Minulý víkend se nesl ve svátečním duchu nejen
v běžném životě, ale i rámci soutěží pořádaných Českým
korfbalovým svazem. Jinak tomu bude o víkendu
následujícím, kdy nás čeká poslední finálový den letošní
sezóny a poslední čtyři zápasy letošní halové sezóny, a
totiž v kategorii starších žáků. Nejlepší čtyři týmy se
sejdou v Českých Budějovicích v sobotu 17. května a
v semifinálových zápasech se střetnou SK RG Prostějov
(jako neporažený favorit a obhájce titulu Mistra České
republiky z loňského roku) s VKC Kolín a KCC Sokol
České Budějovice s SK AFK Respo Kutná Hora.
Můžeme se těšit na napínavé souboje, vždyť v této kategorii bylo odehráno během sezóny nejvíce
zápasů a na palubovkách se ukázalo celkem 126 hráčů. O pomyslnou korunu krále střelců se tak
během finálového dne utkají prostějovský Petr Šnajdr s kutnohorským Janem Paďoukem, kteří shodně
v základní části nastříleli po 54 koších, což je velmi úctyhodný výkon. I mezi dívkami této kategorie
můžeme najít výborné střelkyně, neboť na třetím místě najdeme s 51 koši náchodskou Pavlínu
Štěpánovou (která však již počet svých zásahů nezvýší, protože její PKC Náchod se finálové čtyřky
neprotlačil) a hned na čtvrtém prostějovskou Renatou Havlovou se 47 koši.
Sváteční však nebyl minulý víkend na
mezinárodní scéně, kde došlo během několika
dnů
k několika
převratům
v obsazení
závěrečného turnaje Mistrovství Evropy do 21
let, které se bude konat v Olomouci ve dnech 6. 12. července 2014. Dodatečně pozvaný tým
Walesu se totiž na poslední chvíli odhlásil a
během víkendu došlo k intenzivnímu jednání ze
strany Mezinárodní korfbalové federace,
podpořené žádostí Českého korfbalového svazu a podařilo se přesvědčit tým Walesu, a ten se nakonec
poprvé zúčastní Mistrovství Evropy kategorie do 21 let.
V úterý 13. května byl tak zveřejněn herní plán tohoto Mistrovství Evropy (kompletní rozpis zápasů
najdete na http://www.korfbal.cz/article/2014-05-13-program-me-hracu-do-21let-v-olomouci) a jak již
jsme Vás informovali v předchozích vydáních, můžeme se těšit hned první den turnaje na žhavý
souboj naší reprezentace s belgickými obhájci stříbrných medailí z minulého šampionátu. Dobrou
zprávou pro fanoušky českého týmu je to, že budou mít možnost vidět naše reprezentanty každý den,
neboť je čeká náročných sedm zápasů v sedmi dnech (postupně je čekají již zmíněná Belgie, dále
Německo, Wales, Anglie a Polsko ve skupině vždy od 16.15 a následně v pátek 11.7.2014 semifinále a
finálové zápasy jsou pak na programu v sobotu 12. července). Je už tedy pouze na Vás, zda si vyberete
a objednáte vstupenky na jednotlivé dny (po 50Kč a finále za 100Kč) či výhodnou permanentku na
celý korfbalový olomoucký týden (za 250Kč).
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