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Nový
ročník
korfbalových
soutěží
odstartoval o minulém víkendu souboji
v České korfbalové dorostenecké extralize a
symbolicky zahájil novou sezónu mistrovský
dorostenecký tým loňské sezóny SK RG
Prostějov, který se střetl s nováčkem v letošní
České korfbalové dorostenecké extralize a
několikanásobným mistrem v této kategorii,
s VKC Kolín. V dalším utkání 1. kola
dorostenecké extraligy se pak střetly,
v jihomoravském derby, tradiční soupeři KK
Brno a TJ MS YMCA Znojmo. Ani v jednom utkání prvního kola k překvapení nedošlo a vítězství
zaznamenaly oba finalisté z minulé sezóny, tedy SK RG Prostějov a TJ MS YMCA Znojmo.
Nadcházející víkend dojde i na nejvyšší soutěž a
rozběhne se Česká korfbalová extraliga, která
bude v této sezóně obsazena pěti týmy, které
budou všechny myslet na příčky nejvyšší.
Obhájce titulu KCC Sokol České Budějovice (na
obrázku) se pokusí o obhajobu titulu, ale dle
tradičního vývoje můžeme v lichém roce
očekávat jiného mistra, neboť v sudých letech
vítězí KCC Sokol České Budějovice a v lichých
letech se nám, od roku 2000 vítězové střídají.
KCC Sokol České Budějovice totiž získal šest ze
svých osmi titulů v sudých letech. Největší očekávání má před novou sezónou jistě KK Brno, který
ulovil největší posilu letošního léta, totiž reprezentanta a hráče se zkušenostmi z nizozemských soutěží
– Romana Věžníka, který má dopomoci brněnskému družstvu k vytouženému titulu, který brněnským
ve sbírce stále chybí.
Český olympijský výbor zveřejnil na svých stránkách rozdělení odvodů finančních prostředků z loterií
do sportu. Aktuálně výše příspěvku pro korfbal činní 663.000,- Kč. Částka se postupně rozděluje na
podporu pravidelných sportovních aktivit korfbalové mládeže a korfbalových klubů pracujících s
mládeží. Více na http://www.olympic.cz/text/108--odvody-z-loterii-do-sportu
Výkonný výbor Českého olympijského výboru jmenoval za zástupce do komise neolympijských
sportů ČOV bývalého předsedu ČKS, pana Milana Schwarze.
Seniorská reprezentace změnila model přípravy a využije následující termín soustředění k výjezdu do
Německa a Nizozemska, kde sehraje sérii přípravných zápasů s německou reprezentací a
nizozemskými soupeři. Trenéři Radek Honzíček a Ivo Kracík zúžili počet nominovaných
reprezentantů o 4 jména a aktuálně se o reprezentační dres na Mistrovství Evropy „popere“ 18 adeptů,
kteří budou bojovat o 14 letenek do Portugalska.
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