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O
uplynulém
víkendu
se
v kolumbijském městě Cali konal
první kvalifikační turnaj na
Mistrovství Světa 2019. Šest
reprezentačních družstev se utkalo
na americkém kontinentálním
mistrovství o titul Mistra Ameriky
2018 a zároveň o první postupové
místo na světový šampionát, který
se příští rok bude konat
v jihoafrickém Durbanu, kde by se
poprvé v historii mělo sejít dvacet
nejlepších družstev světového
korfbalu. Vítězem amerického
šampionátu se poprvé stalo družstvo Surinamu, které za celý turnaj nepoznalo hořkost porážky a celým
turnajem prošlo hladce až k postupové jistotě.
Trenérem nově vytvořeného družstva, které je z podstatné míry tvořeno z řad nizozemských hráčů se
surinamskými předky, je bývalý skvělý hráč nizozemské nejvyšší soutěže Riko Kruit, který v minulosti vedl
třeba reprezentační družstvo Zimbabwe, kde se bude za měsíc konat další kvalifikační turnaj v podobě
Mistrovství Afriky. Nejlepším střelcem amerického mistrovství se stal surinamský Arien van der Berg, který
v pěti zápasech zaznamenal 21 košů a který hraje ve třetí nejvyšší nizozemské soutěži za tým Achilles, stejně
jako jeho další dva spoluhráči. V nizozemských vyšších soutěžích pak působí téměř všichni hráči národní
reprezentace Surinamu.
Český korfbalový svaz se rozhodl své rozhodčí, kteří působí ve třech dorosteneckých
a seniorských soutěžích vybavit jednotným oblečením značky Erima, které používají
rozhodčí v nizozemské nejvyšší soutěži Korfballeague. Od příštího měsíce tak budeme
moci české arbitry vidět v jednotných světle modrých a světle zelených dresech
s černými kraťasy a sukněmi. Toto vybavení obdrží všichni rozhodčí, kteří rozhodují
zápasy nejvyšších seniorských a dorosteneckých soutěží, kterých je aktuálně
sedmnáct, z nichž dokonce pět je i na listině mezinárodních rozhodčích pro rok 2018,
kde vévodí s počtem odpískaných mezinárodních zápasů s celkovým číslem 396
celému světu.
Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu vypsala v lednu několik výběrových řízení na další
turnaje letošního roku. Do konce aktuálního měsíce, tedy do konce března, se mohou zájemci z řad
pořadatelů přihlásit o pořádání plážového mistrovství České republiky v seniorské a juniorské kategorii, dále
pak na pořadatelství historicky prvního mistrovství v plážovém korfbalu ve třech žákovských kategoriích.
Posledním vypsaným řízením je pak Pohár svazu v kategorii K4, který měl premiéru v loňském roce, kdy se
z historického prvenství na brněnském turnaji radovalo družstvo MS YMCA Znojmo.
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