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O
uplynulém
víkendu,
v době
pokračujících ZOH 2018, se korfbal
prezentoval na Olympijském festivalu
v Ostravě a šlo o velmi úspěšnou
propagaci korfbalu. Na výborném místě
v největší ostravské sportovní hale –
v Ostravar Aréně si měli návštěvníci
možnost aktivně vyzkoušet střelbu na
korfbalové
koše
pod
vedením
korfbalových trenérů a propagátorů
korfbalu. Za Český korfbalový svaz to
poslední tři dny Olympijských her 2018
byla trojice, Petr Krones, Pavel Stuchlý a Milan Schwarz, který je korfbalovým zástupcem ve strukturách
ČOV. Během víkendu tak bylo korfbalem osloveno tisíce návštěvníků, kteří si toto zpestření mezi zimními
sporty velice pochvalovali.
V rámci Olympijského festivalu pomáhali v roli dobrovolníků i mládežničtí reprezentanti České republiky
z nedalekého korfbalového klubu KC ZŠ Šenov. Ze zveřejněné nominace na poslední soustředění před
historicky prvním Mistrovstvím Evropy U19 to byly Kristýna Holubčíková a Tereza Škrobová, doplněné
Michaelem Hákem z reprezentace U17. Další nominovaní v týmu trenérů Jiřího Podzemského a Milana
Čejky jsou T.Čihák, M.Dlapa, J.Holubčík, M.Jiřička, R.Kortus, F.Kovář, F.Lorenz, J.Novotný, F.Šmíd, J.Toufar,
M.Cupáková, V.Kočí, N.Kubů, A.Literová, N.Lorencová, S.Sahatsiu, P.Štěpánová a V.Vernarská, kteří se
budou na březnovém soustředění ucházet o 14 volných míst na tento historický turnaj, který se bude konat
na přelomu března a dubna v nizozemském Leeuwardenu.
Zajímavou výzvu zveřejnil na oficiálních stránkách
Mezinárodní korfbalové federace její výkonný
ředitel Tilbert La Haye. Z řad dobrovolníků se snaží
získat „korfbalové fanoušky - specialisty“ na
sociální sítě, které získávají celosvětově na stále
větší popularitě. Tito dobrovolníci by pak měli
pomoci s širokou popularizací korfbalu, který se
hraje v aktuálně v téměř sedmdesáti zemích světa a IKF tak usiluje, aby mediálně nebyly pokryty jen ty
nejvýznamnější mezinárodní akce.
Tradiční, i když velmi neobvyklá, je tvorba reprezentačního družstva Austrálie, které čeští reprezentanti při
posledním měření sil porazili na MS 2015 košem Jakub Bláhy až v podloužení 17:16. Na australských
korfbalových stránkách byla vypsána nominace pro všechny adepty, kteří se mohou zúčastnit tréninkového
kempu v měsíci březnu za polatek 75 australských dolarů a z těchto přihlášených sportovců po čtyřech
tréninkových sekcích vybere reprezentační trenér Phil Sibbons národní reprezentační výběr, který na
přelomu července a srpna letošního roku bude bojovat na Mistrovství Asie a Oceánie, které se bude konat
v hlavním městě Japonska, v Tokiu.
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