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Vážení čtenáři, jak jistě velmi dobře víte,
přípravy Mistrovství Evropy hráčů do 21 let
finišují ve velkém, místy až hektickém
tempu. Po vleklých nesrovnalostech ohledně
počtu účastnických zemí se situace nakonec
vyvinula tak, že do Olomouce přijede
celkem 11 reprezentačních družstev, které se
spolu utkají o titul Mistra Evropy 2014
v této věkové kategorii. Celý turnaj a
aktuální dění budete moci sledovat na
stránkách Českého korfbalového svazu, na stránkách šampionátu a samozřejmě též na Facebooku.
Česká juniorská reprezentace do 21 let využila výhody domácího prostředí a poslední přípravné
soustředění tak absolvovala necelý týden před začátkem evropského šampionátu přímo v dějišti tohoto
korfbalového svátku, tedy v hale University Palackého v Olomouci. Česká juniorská reprezentace
bude na tomto šampionátu usilovat již o čtvrtou juniorskou evropskou medaili (tu první z roku 1996 se
nám
podařilo
dohledat
a
přinášíme Vám ji
na
obrázcích
v textu) a celá
korfbalová
veřejnost je bude
podporovat a požene je za tímto vysněným úspěchem – do prvního představení českého výběru před
olomouckými tribunami již zbývají pouhé dny a v neděli 6. července 2014 v 17.15 to vypukne a
reprezentace České republiky vyzve Belgii - minulé vicemistry Evropy z roku 2011.
Po počátečním nezájmu partnerů o Mistrovství Evropy U21, se nakonec povedlo získat významné
subjekty, které se materiálně či formou záštity či jiné spolupráce budou podílet na chodu celé akce. O
pitný režim se postarala firma Nutrend, která dodává nápoje a potravinové doplňky i českých
olympionikům. Dalším významným partnerem je též společnost Teta, která provozuje síť obchodů
s drogerií a která poskytla masážní gely pro všechny týmy a rovněž dárky pro nejlepší hráče či hráčky
jednotlivých utkání celého šampionátu.
Prvním zahraničním týmem, který přijel do České republiky, je tým obhájců titulu z Nizozemska,
který přijel s týdenním předstihem do hlavního města a v rámci přípravy sehraje tři přípravná utkání se
seniorskou a též juniorskou reprezentací.
Na webových stránkách ČKS (www.korfbal.cz) pomůžete najít další zajímavé informace o přípravě
národních týmů, ale rovněž o velkém turnaji základních škol v Brně, který dokazuje, že korfbal je
nejen skutečným top-sportem pro vrcholové sportovce, ale je ideálním do výuky tělesné výchovy na
základních školách i středních školách.
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