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Největší sportovní svátek letošního roku –
Zimní olympijské hry 2018, který aktuálně
probíhá
v jihokorejském
městě
Pchjongčchang, doprovází i korfbal, který
byl i v programu letního Olympijského
parku v jihočeském Lipně. V rámci
Olympijských festivalů, které probíhají
v Brně a v Ostravě, má své místo i korfbal,
jenž se v obou festivalových městech
prezentuje po dobu celkem sedmi dní.
Čtyři dny měl korfbal své stanoviště hned
vedle hlavního pódia na brněnském
výstavišti, kde nepřetržitě probíhalo živé vysílání přímo z olympijských sportovišť a kde fanoučci slavili
medailové úspěchy českých sportovců, a to v těsné blízkosti korfbalových košů. Již tento pátek začíná své
ukázky korfbal i ve třetím největším českém městě Ostravě, které se pyšní tím, že korfbal se tu hraje na
největším počtu základních škol.
Čeští mezinárodní rozhodčí obdrželi nominace na nadcházející mezinárodní turnaje pořádané Mezinárodní
korfbalovou federací. Tomáš Voda, který se na listinu mezinárodních rozhodčích vrátil po několika letech,
kdy rozhodoval zápasy třeba na Mistrovství Světa 2003 či na World Games 2009, byl nominován na
historicky první Mistrovství Evropy v kategorii U19, které se bude konat na přelomu března a dubna
v nizozemském Leeuwardenu. Lukáš Pazourek pak byl pozván na Mistrovství Světa 2018 v kategorii U21,
které se bude konat v maďarské Budapešti ve dnech 7.-14. července.
V minulém týdnu proběhlo další natáčení korfbalu Českou televizí, což
je v posledních měsících již poněkolikáté, co se korfbal dostal do
objektivů kameramanů nejvýznamnější české televizní stanice.
Tentokráte ČT natáčela v Hlavním městě Praze, kde se korfbal
představil v pořadu Planeta Yó pod vedením reportéra Ondřeje
Havla. Za Český korfbalový svaz v pořadu vystupovala jedna
z nejpovolanějších osob – reprezentační trenér Ivo Kracík, který na
Základní škole Na Smetance vede korfbalový kroužek, jehož svěřenci
v rámci tohoto pořadu byli samozřejmě v hlavní roli.
V minulém týdnu byl zveřejněn i systém výše zmíněného otevřeného ME U19 (IKF U19 Open European
Korfball Championship 2018). Dvanáct reprezentačních družstev bude rozděleno do tří skupin a navíc mimo
soutěž bude zařazen, trochu nepochopitelně, i regionální výběr North. České reprezentanty pod vedením
trenéra Jiřího Podzemského čekají v základní skupině B postupně reprezentace Polska, Nového Zélandu a
Belgie. Nejlepších osm družstev pak postoupí do čtvrtfinále, které se bude hrát vyřazovacím způsobem.
Zajímavostí je opět herní čas – zápasy ve skupinách a první den vyřazovacích bojů se bude hrát na čistý čas
2*15 minut. Poslední den turnaje, kdy hrají zápasy o konečné umístění, se pak bude hrát na 4*10 minut
čistého hracího času.
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