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Finále katalánské nejvyšší soutěže La
Lliga National Top A se konalo o
uplynulém víkendu a bylo jednou
z posledních
halových
soutěží
v Evropě, kde se rozhodovalo o
mistrovském
titulu.
Mistrem
Katalánska se poprvé v historii a stalo
družstvo El Castellbisball, které
porazilo ve finále několikanásobného
katalánského šampióna let minulých
KA Vallparadis 32:28. V zemi, která
bude na podzimním Mistrovství
Evropy 2018 obhajovat své historické
bronzové medaile z předchozího ME
2016, sledovalo finálové klání a oslavy nových a nutno dodat i překvapivých mistrů několik stovek diváků.
Ve stejném termínu se v Kostelci na Hané sešli i naši nejmladší reprezentanti, kteří finišují svou přípravu
před Světovým pohárem 2018 v kategorii U17, který se bude na konci června konat v Nizozemsku. Před
posledním soustředěním, kde bude určena finální nominace na tuto významnou světovou korfbalovou akci,
zůstává ve výběru hlavního trenéra Jakuba Máši dvacet jmen, která se porvou o reprezentační dres se
lvíčkem na prsou. Ve dvacítce jsou zástupci z celkem osmi klubů, když nejvyšší zastoupení mají družstva
Prostějova, Českých Budějovic a KK Brno, kteří jsou zastoupeni vždy čtyřmi hráči.
Následující víkend se bude konat Český pohár 2018 pro
žákovská družstva ve východočeském Náchodě, který tuto
velkou korfbalovou akci bude hostit již poosmé. Tento
venkovní turnaj má v České republice velmi dlouhou tradici a
vlastně navázal na Maxikorfbalové turnaje, které se konaly
pro seniorské korfbalisty na konci minulého století a které
byly vždy velkou oslavou korfbalu a zároveň možností uzavřít
společně celou korfbalovou sezónu. První červnový víkend
tak bude symbolicky patřit korfbalovým dětem, které v pátek
oslaví svůj svátek a od sobotního rána budou bojovat o
medaile ve třech věkových kategoriích – minižáků, mladších žáků a starších žáků.
Maďarská korfbalová federace bude pořádat vedle Mistrovství Světa U21 2018 v Budapešti i doprovodnou
akci pro výběry ve věku do 15 let. Mladí korfbalisté narození 1.1.2013 a mladší se utkají v rámci Světového
poháru U15 v beach korfbalu. Do budoucna by tato akce, v případě úspěchu, měla doprovázet právě
evropské a světové šampionáty v kategorii do 21 let. Pozvání na tento turnaj dostala i Česká republika, která
může na tomto turnaji obsadit dvě účastnická místa. Nejlepší čeští žákovští beach korfbalisté si tak mohou
vybojovat místa na této světové akci na Mistrovství ČR v beach korfbalu 2018 v žákovských kategoriích,
které se bude konat 17.6. 2018 v Ostravě.
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