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Minulý víkend byl ve znamení dětského Maxikorfbalu,
který se konal již opakovaně v Náchodě, tentokráte za
perfektního slunečného počasí. Hrálo se ve třech
klasických kategoriích, tedy minižáci, mladší žáci a
starší žáci. Nejdramatičtější vyvrcholení přinesla
kategorie mladších žáků, jejímž vítězem se stal KC ZŠ
Šenov, který v dramatickém finále porazil kolínské
Vembloudy až po penaltovém roztřelu, když kolínští
neudrželi vedení a dovolili šenovským vyrovnat v
posledních vteřinách základní hrací doby finálového
zápasu.
V minulém týdnu se konaly Kolínské sportovní dny (na obrázku vlevo), jejichž součástí je již druhým
rokem i korfbal. Tentokráte se přihlásilo devět základních škol v kategorii 1.-3.třída a dokonce 10
v kategorii 4.-5.třída. Korfbal (děti hrály monokorfbal 3 na 3) se dětem i
učitelům velmi líbil a vzniká tu velký potenciál k zavedení korfbalu do
výuky tělesné výchovy a do zájmových kroužků.
Juniorské reprezentanty v kategorii do 21 let čeká o následujícím víkendu
výjezd do Nizozemska, kde sehrají sérii přípravných zápasů. Trenérská
dvojice Kracík – Konečný zvolila do závěrečné fáze přípravy právě sehrání
zápasů na mezinárodní úrovni, kterých není nikdy dost. Většina juniorských
reprezentantů má za sebou sice náročnou sezónu, kdy hrála v extraligových
týmech a zúčastnila se i kvalitního Světového poháru hráčů do 19 let, ale
pauza po skončení halových soutěží byla příliš dlouhá, a tak realizační tým
využil výborných kontaktů v nizozemském Bennekomu (díky manželům
Boumanovým) a domluvil přátelské zápasy přímo v hale, kde své zápasy nizozemské nejvyšší
Korfballeague hraje DVO Bennekom.
Reprezentace hráčů do 21 let tak vstupuje již do finální fáze své přípravy, vždyť první zápas na
Mistrovství Evropy v Olomouci odehraje již za 25 dní, kdy se ihned po slavnostním zahájení vydá do
boje proti věčně stříbrnému týmu Belgie a odhodlání do tohoto zápasu bude velké. Znalci a fanoušci
špičkového korfbalu se těší na tento zápas s velkým očekáváním, zda mladý, perspektivní a
ambiciózní tým České republiky dokáže potrápit jednoho z favoritů na příčky nejvyšší.
Nadcházející víkend se rovněž odehraje druhý ročník mládežnického
celosvětového zápasu Korfs vs. Balls, kterého se může zúčastnit prakticky
kdokoli na celém světě. Stačí výsledek zápasu (kdy jeden tým přidá své
zásahy ve prospěch týmu Korfs a druhý ve prospěch týmu Balls) sehraného
o tomto víkendu přihlásit přes facebookový profil. Více informací můžete
získat na stránkách Mezinárodní korfbalové federace www.ikf.org či přímo
na facebookovém profilu.
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