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Minulý víkend využila větší polovina týmů
z České korfbalové extraligy k finální herní
přípravě před nadcházející sezónou. Týmy KK
Brno, SK RG Prostějov a TJ MS Znojmo se
zúčastnily tradičního mezinárodního turnaje,
jehož třináctý ročník se konal na palubovce
bývalého extraligového týmu v Prievidzi.
Jedenáct týmů odehrálo ve dvou dnech kvalitní
turnaj a z vítězství se nakonec po dramatickém
závěru radoval čtvrtý tým minulého ročníku
ČKE, tedy TJ MS YMCA Znojmo. Velkým
překvapením turnaje byly výkony maďarského
reprezentačního výběru do 19 let, protože tento
tým dokázal ve svém prvním zápase porazit SK RG Prostějov a jen těsně prohrál s reprezentačním
seniorským výběrem Slovenska, který již začíná ladit formu před nadcházejícím Mistrovstvím Evropy,
které začíná již za 45 dní v portugalském městě Maia.
To českou reprezentaci ještě čeká finální fáze přípravy a za deset dní se sejde v Kostelci nad Černými
lesy, kde bude halové soustředění, které již začne zužovat širokou nominaci adeptů reprezentačního
dresu. Trenérské duo Radek
Honzíček a Ivo Kracík bude
nadcházejících
dvou
soustředěních vybírat konečnou
čtrnáctku vyvolených (7 mužů a
7 žen) z aktuálních 22 členů
širšího výběru (11 mužů a 11
žen). V podobné fázi širšího
výběru je i Belgie (se kterou se
naše reprezentace utká druhý
den turnaje), jež aktuálně vybírá
z dvacítky nominovaných. Na druhou stranu například Nizozemsko již zná čtrnáctku vyvolených a též
již Anglie svou finální nominaci oznámila a není bez zajímavosti, že se do ní vrací i jedna z hvězd
nizozemské nejvyšší soutěže Otto Fabius, který pravidelně nastupuje v Korfballeague za Blauw Wit
(197 cm vysoký hráč je nejlepším doskakujícím hráčem Blauw Wit a třetím nejlepším střelcem, což
dává týmu Anglie silný trumf v bojích v základní skupině, kde se střetnou s Nizozemskem, Ruskem a
Německem).
Již o nadcházejícím víkendu se bude konat soustředění reprezentačního výběru do 19 let. Trenérské
trio David Konečný, Petr Pešák a Martin Šnévajs přivítá v Prostějově lvíčata, která začnou přípravu
před vrcholem sezóny, kterým bude tradiční Světový pohár hráčů do 19 let (World Cup U19) –
tentokráte to bude jubilejní dvacátý ročník, který se bude konat v nizozemském Leeuwardenu, a to na
začátku dubna 2015.
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