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Korfbal Challenge
Poslední dny roku 2017 patřily českým
reprezentantům, kteří se v nizozemském
Rotterdamu účastnili velkého tradičního
mezinárodního turnaje. Česká výprava byla
vskutku rekordní, protože na tento sportovní
svátek
konce
roku odcestovala tři
reprezentační družstva České republiky. Elitní
výběr trenéra Ivo Kracíka absolvoval
v doprovodném programu čtyři utkání a
dokázal porazit reprezentaci Portugalska a
Číny, ale podlehl výrazně juniorskému výběru
Belgie a ještě výrazněji Surinamu, což je
historicky
první
porážka
českého
reprezentačního družtva od nějakého týmu z amerického kontinentu.
Český výběr do 21 let absolvoval turnaj v kategorii do devatenácti let a ze šesti zápasů dokázal vyhrát
dva, když porazil nizozemský výběr West a reprezentaci Německa. Další čtyři utkání však tým trenéra
Jiřího Podzemského prohrál a celkové skóre 43:72 dává tušit, že juniorskou reprezentaci čeká před letním
světovým šampionátem, který se bude konat 7.-14. července v maďarském hlavním městě Budapešti,
ještě hodně tvrdé práce. Podobným výsledkem se prezentovala i reprezentace do sedmnácti let, která
rovněž dokázala vyhrát dva zápasy ze šesti s celkovým skóre 47:76, když se skvělým výkonem
prezentovala Anna Literová, která zaznamenala celkem 19 košů.

Testování nových pravidel
Zajímavostí na rotterdamském turnaji byly testované možné
změny pravidel, které se vždy na tomto turnaji zkouší při špičkovém
korfbalu. Letos se tak hrálo na čtvrtiny o délce 12 a půl minuty a
každá čtvrtina se počítala od stavu 0:0 a vítězem utkání se stalo
družstvo, které dokázalo vyhrát tři čtvrtiny či následný Golden Goal
při stavu 2:2 „na sety“. Další novinkou, která se však zde
prezentovala již druhým rokem, bylo řízení zápasů dvojicí hlavních
rozhodčích.
Český korfbalový svaz v rámci projektu Školního korfbalu v roce 2017 posčítal počet odehraných
korfbalových utkání na školních korfbalových turnajích a dospěl k celkovému velmi vysokému číslu 1.037.
Započítaná utkání byla odehrána jak v hale, venku či na písku a zapojila se do nich družstva z více než
čtyřiceti škol. Do školních soutěží se tak zapojili žáci ze základních a středních škol v pěti krajích České
republiky. Nejvíce zápasů bylo odehráno v Moravskoslezském kraji, následoval kraj Jihomoravský,
Středočeský, Zlínský a Ústecký.
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