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Reprezentace České republiky absolvovala
během minulého víkendu sérii přípravných
zápasů v polské Wroclavi. Výběr hlavního trenéra
Iva Kracíka jasně porazil domácí Polsko a svedl
dvě napínavé bitvy s reprezentací Německa, se
kterou se potká i v základní skupině B na
nadcházejícím Mistrovství Evropy 2018, které
začne v Nizozemsku již za 142 dní. Reprezentace
se na tomto turnaji prezentovala velmi dobrou
prací v obraně, když v žádném zápase neobdržela
o svých protivníků více než patnáct košů, ale
neustále se projevuje velmi nízká střelecká
úspěšnost, která naše reprezentanty trápí
v zápasech s vyrovnanými soupeři již minimálně
od MS 2015. Právě zápas s Německem bude na ME 2018 patřit mezi klíčové a pokud bude reprezentace
chtít myslet na boj o medaile, bude muset německého rivala bezpodmínečně porazit.
Ve stejném termínu se v brněnských Maloměřicích konal druhý ročník velkého turnaje mládeže Korfbal4,
kterého se během dvou dnů zúčastnilo celkem 41 korfbalových družstev ve čtyřech věkových kategoriích.
První den turnaj patřil nejmladším korfbalistům, když v kategorii minižáků U11 se představilo dokonce 16
družstev a ukazuje se, že pro nejmenší korfbalisty je čtyřkový korfbal ideální variantou, kdy je možné sehrát
velký turnaj na omezeném prostoru během jediného dne. Vítězem kategorií U11 a U13 se stala družstva
domácího KK Brno, druhý den pak v kategorii U16 dominovala Kutná Hora a nejstarší kategorii dorostenců
ovládlo družstvo SK Plhov Náchod.
V těchto dnech bude na webových stránkách Českého
korfbalového svazu zveřejněn překlad odborné korfbalové knížky
„Svéráznost a kontroverze korfbalu“, jejímž autorem je jeden
z nejlepších a nejuznávanějších trenérů korfbalové historie Ben
Crum. Český korfbalový svaz získal v minulém roce souhlas
k překladu této knihy, kterou doplnil novými fotografiemi
českých korfbalových hvězd. Tato odborná publikace bude volně
ke stažení a v následujících měsících by měla být doplněna další
korfbalovou knihou z díly uznávaného nizozemského kouče Bena
Cruma, na jejímž překladu a grafických úpravách se již pracuje.
Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila a potvrdila, že klubové pohárové soutěže Europa Cup a
Europa Shield, které se každoročně konají v lednu, se budou v roce 2019 pořádat v belgickém Kortrijku
v případě Europa Cupu a v Prostějově, kde bude ČKS ve spolupráci s SK RG Prostějov organizovat Europa
Shield 2019. Pozvánku na tento tradiční turnaj, který se bude konat v Prostějově ve dnech 25.-27.ledna,
dostala vedle pořadatelského Prostějova ještě sedmička poražených finalistů z domácích ligových soutěží
Angie, České republiky, Katalánska, Maďarska, Německa, Portugalska a Turecka.
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