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Poslední soustředění reprezentace České
republiky do 17 let se konalo o uplynulém
víkendu v Kostelci na Hané. Nejmladší čeští
reprezentanti završili svou celosezónní
přípravu herním soustředěním, když v sobotu
sehráli přípravné zápasy proti nedalekému
extraligovému Prostějovu a v neděli pak proti
slovenské juniorské reprezentaci, kterou
porazili velkým rozdílem. Již příští týden se
vydají na Světový pohár U17 do Nizozemska,
kde budou bojovat o medailové umístění, na
které se českým mládežníkům již dlouho
nedaří dosáhnout. Finální nominace trenéra
Jakuba Máši čítá těchto šestnáct jmen: Nikola Lorencová, Sára Sahatciu, Kateřina Nevludová, Lucie
Součková, Vendula Vernarská, Klára Nováková, Nela Kubů, Anna Literová, Tomáš Buriánek, Vojtěch Ošťádal,
Jiří Kohl, Adam Lorenz, Rostislav Kortus, Michael Hák, Mikuláš Martinec, Jan Toufar.
V uplynulém týdnu se konal historicky největší turnaj v plážovém korfbalu na území České republiky,
kterého se zúčastnilo celkem 31 družstev, a to v rámci 2.ročníku beach korfbalového Mistrovství
Moravskoslezského kraje, které pořádal Český korfbalový svaz ve spolupráci s KK Koblov. Ve čtyřech
věkových kategoriích bylo během šampionátu odehráno celkem šedesát zápasů, po nichž se v jednotlivých
kategoriích z vítězství radovala družstva ZŠ Mládí Orlová v kategorii přípravek, ZŠ Bohumínská v kategorii
minižáků, Biskupské Gymnázium v mladších žácích a Gymnázium Hladnov pak ve starších žácích.
Další velkou akcí pro školy pak byly ve stejném dni i Kolínské
sportovní dny, kde je korfbal nedílnou součástí již mnoho let. Ve
dvou věkových kategoriích (přípravka a minižáci) se o prvenství
utkalo celkem osmnáct družtev, která ve kolínské sportovní hale
TJ Agro odehrála celkem 48 korfbalových zápasů formou
korfbal4. Z prvenství se v kategorii přípravek radovalo družstvo
1.ZŠ Kolín před ZŠ Týnec nad Labem a 4.ZŠ Kolín, v kategorii
minižáků pak zvítězilo družstvo ZŠ Týnec nad Labem před 1.ZŠ
Kolín a 3.ZŠ Kolín.
Nadcházející víkend bude patřit prvnímu Mistrovství České republiky v beach korfbalu v žákovských
kategoriích. Po loňském úspěšném zahájení plážového Mistrovství ČR v kategorii dospělých a dorostu a po
úspěšném vystoupení českých reprezentantů na prvním Mistrovství Evropy 2017 v beach korfbalu se
rozhodl Český korfbalový svaz vypsat a uspořádat i kategorie žákovské. V neděli 17.června se tak v areálu
TJ Ostrava budou rozdělovat žákovské tituly v beach korfbalu, o něž bude bojovat celkem 21 přihlášených
družstvev z celé České republiky. A zejména v kategorii starších žáků bude o co hrát, neboť vítěz se
kvalifikuje na Světový pohár U15, který se bude ve dnech 12.-14.7. 2018 konat v Maďarsku, jako
doprovodný program při Mistrovství Světa 2018 v kategorii U21.
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