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Minulý víkend se konalo reprezentační
soustředění nejlepších českých hráčů a
hráček v seniorské kategorii, kteří se sešli
v Kolíně. Tohoto soustředění se účastnilo 15
reprezentantů, kteří pod vedením trenérského
dua Honzíček, Kracík absolvovali náročný
víkendový program plný korfbalových
cvičení a testů, doplněných o běžecké
tréninky a sprinterské soutěže (více
informací
můžete
najít
na
webu:
http://www.korfbal.cz/article/2014-06-23-seniorsti-reprezentanti-absolvovali-dalsi-cast-pripravy).
A již příští úterý, tedy 1.7. 2014 od 19.00 hodin, se seniorští reprezentanti sejdou znovu – tentokráte v
Praze, aby změřili síly s nizozemskou juniorskou reprezentací, která zde bude finišovat svou přípravu
na olomoucké Mistrovství Evropy (mimo jiné jsou naplánovány i dva zápasy pro naši juniorskou
reprezentaci).
Hlavní pozornost je však nyní upřena na
reprezentaci
juniorskou,
kterou
čeká
soustředění tento víkend v Olomouci, a to již
přímo v hale, kde bude za 10 dní zahájeno,
napjatě očekávané, Mistrovství Evropy U21 a
kde se od našich juniorských reprezentantů
právem očekává boj o medailové příčky, na
které již čtvrtým rokem česká korfbalová
veřejnost čeká. Vizuál medailí, o něž se bude
v Olomouci bojovat, můžete vidět vpravo.
Organizační výbor šampionátu aktuálně řeší velký problém s účastnickými zeměmi. Po odhlášení
týmu Walesu před třemi týdny, přibylo další odřeknutí účasti ze strany Turecka, což přináší
nepředstavitelné problémy zejména v souvislosti s již dopředu zarezervovaným ubytováním,
stravováním i dopravou a vrhá to špatný obraz nejen na IKF, která je za počet zúčastněných zemí
přímo zodpovědná, ale i na Český korfbalový svaz, který s poskytovateli výše uvedených služeb
jedná.
V rámci propagace olomouckého Mistrovství Evropy a v rámci propagace korfbalu samotného,
proběhla ukázka na největší olomoucké základní škole, kde více než 200 žáků mělo možnost sledovat
korfbalové umění v podání členů prostějovských mládežnických týmů a pod dohledem
reprezentačního trenéra výběru do 19 let. V rámci této ukázky se děti mohly zapojit přímo do hry a
vyzkoušet si střelbu na koš i hru samotnou. Závěrem byli všichni pozváni na nadcházející Mistrovství
Evropy hráčů do 21 let a obdrželi od zástupců organizačního výboru vstupenky na první den
šampionátu, kde je programu slavnostní zahájení, včetně zápasu reprezentace České republiky proti
Belgii.
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