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9.května 2018

Uplynulý víkend byla zahájena finální příprava na
Mistrovství Světa 2018 hráčů ve věkové kategorii
do 21 let, které se bude v červenci konat
v maďarském hlavním městě Budapešti. První
přípravné soustředění se konalo v Kostelci na Hané,
kde proběhnou během května a června ještě další
tři víkendové přípravné kempy pro naše juniorské
reprezentanty, kteří usilují o nominaci na světový
šampionát. Již první soustředění ukázalo, že
sestavení finálního výběru pro MS nebude lehkou
záležitostí, neboť prvního dílu se zúčastnilo pouze 8
žen a 5 mužů, což není pro přípravu týmu ani
zdaleka ideální a trenéři museli řešit mnohé omluvenky z vážných, ale i z méně závažných důvodů. Pro
přípravu na samotný turnaj to znamená nemalé komplikace, ale i potvrzení toho faktu, že reprezentace
České republiky není pro současné juniory motivující či prestižní záležitostí.
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF bylo konečně zveřejněno i pořadí jednotlivých utkání
tohoto světového šampionátu. Českou reprezentační jedenadvacítku čeká na úvod turnaje jeden z favoritů,
když se první den – v sobotu 7.července postaví od 20:00 proti úřadujícímu juniorskému evropskému
šampiónovi z roku 2014 Belgii. Los nebyl k našim junorům milosrdný a hned po necelých patnácti hodinách
nastoupí k další velmi těžké zkoušce proti Anglii. Třetím soupeřem pak budou favorizovaní Nizozemci,
s nimiž se naše reprezentace střetne v pondělí 9.července od 16:30. Následovat budou ještě dva další
zápasy ve skupině, a to proti Hong Kongu a na závěr základní skupiny proti Dominikánské republice.
Belgickým mistrem v nejvyšší soutěži hrané pod širým nebem
Belgium Cup 2018 se stal KC Voorwaarts pod vedením trenéra
Gerta Degenaerse, když v prodloužení finálového zápasu porazil
Borgerhout GW. Venkovní korfbal má v tradičních korfbalových
zemích jako jsou Nizozemsko či Belgie silné kořeny, soutěž je
kvalitní a je skvělým doplňkem halové sezóny. Na závěr celé
sezóny v Belgii vyhlásili i nejlepší korfbalisty v rámci akce zvané
Nacht de Laureaten, kterou opanovali Jari Hardies a Shiara
Driesen jakožto nejlepší hráč a hráčka (oba z AKC Luma),
nejlepším trenérem byl vyhlášen Jurgen Frensch z týmu Kwik a nejlepším rozhodčím pak Miguel Wengsma,
který je jedním z belgických mezinárodních rozhodčích a má na kontě 88 mezinárodních utkání.
Tuto sobotu je programu Valná hromada Českého korfbalového svazu, která se bude konat v Praze na
Strahově v sídle ČUS. Na programu je Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu za minulý rok a o
hospodaření, dále rozpočet na rok aktuální a plánována je též diskuse na téma systému soutěží
v nadcházející sezóně, ke které se měly kluby vyjádřit, ale zatím žádný konstruktivní návrh na případnou
změnu nedorazil.
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