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Mezinárodní korfbalová federace IKF
zveřejnila na svých stránkách aktualizovanou
podobu plánovaných mezinárodních soutěží
na následující čtyřletý cyklus 2017-2021.
Seniorské soutěže zůstávají ve stejném režimu
- tedy ME každý sudý rok a v letech lichých
pak střídavě Světové hry a Mistrovství Světa.
K výrazným
změnám
však
dochází
v kategoriích juniorských, kdy v kategorii do 21 let bude vždy v sudých letech počínaje rokem 2018
světový šampionát a v letech lichých pak šampionáty kontinentální. Podobně je naplánována i kategorie
do 19 let, která má na programu od roku 2018 v sudých letech evropské otevřené šampionáty a lichých
letech pak šampionáty světové. Kategorie do 17 let a do 15 let pak zůstávají s názvem Youth World Cup
(Světový pohár mládeže) a budou pořádány pod patronátem IKF každý rok. Nově bylo rovněž
oznámeno, že plánovaný světový šampionát univerzitních týmů, který se měl konat v srpnu 2018
v Portugalsku, je zrušen a že budou probíhat další jednání s FISU o budoucnosti tohoto turnaje určeného
pro kategorii vysokoškoláků do 23 let.
První mezinárodní akcí pro české reprezentační výběry pak bude ještě v tomto roce účast na
mezinárodním turnaji Korfbal Challenge 2017, který se bude konat na konci prosince v nizozemském
Rotterdamu a kam pošle Česká republika poprvé hned tři výběry. Seniorskou reprezentaci doplní
juniorská reprezentace do 21let a rovněž výběr trenéra Jakuba Máši do 17let, pro který to bude historicky
první účast na tomto velkém mezinárodním turnaji, který je určen pro nejlepší nizozemské korfbalisty a
pro vybraná družstva z celého světa a těší se velkému diváckému zájmu.
Už potřetí poté, co většina z nich ukončila aktivní kariéru, se sešli
korfbalisté SK Smíchov na víkendovém soustředění v Kostelci.
První fáze se odehrávala v hale místního klubu, druhá v
černokosteleckém pivovaru. Během obou částí podávali hráčky a
hráči, z nichž mnozí nastupovali i v reprezentaci, nadšené výkony.
Smíchov je nejstarší korfbalový klub v Česku, který vychoval
např. J.Hauera, M.Šenfeldra či sestry Herglovy. Do Kostelce přijel
i Karel Verschoor z Haagu, který pomáhal s rozvojem korfbalu v
Česku. Smíchov nyní nemá v soutěžích ČKS svůj tým a jeho hráči nastupují v barvách Tábora. Ovšem
dle počtu dětí, které se na své rodiče přijely podívat, se ukazuje, že nemusí být všem dnům konec.
V minulém týdnu pokračoval i unikátní projekt, který realizuje ZŠ Velká Polom ve spolupráci s Českým
korfbalovým svazem v rámci Školního korfbalu. Vždy dvakrát během školního roku (vždy na podzim a
na jaře) se na této škole totiž uskuteční velký korfbalový turnaj, během něhož se do korfbalových zápasů
zapojí ve čtyřech kategoriích prakticky všichni žáci od druhé třídy včetně. Během dvou korfbalově
naplněných dní pak bylo na dvou hřištích odehráno celkem 28 korfbalových zápasů, ve kterých padlo
dohromady 218 košů. Jedná se zcela nepochybně o naprosto jedinečnou akci, a to nejen v českém, ale i
v celosvětovém měřítku.
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