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20.června 2018

V neděli 17.června se v Ostravě konalo
historicky první žákovské Mistrovství ČR
v beach korfbalu. Ve skutečně plně letním
počasí bylo odehráno celkem 44 korfbalových
utkání, která rozhodla, že držiteli prvních
plážových titulů v žákovských kategoriích se
stala družstva SAM Kozlovice v kategorii
přípravek, KK Brno v minižácích, MS Znojmo
v mladších žácích a SK RG Prostějov v kategorii
starších žáků. Vítězné družstvo v nejstarší
hrané žákovské kategorii si vybojovalo místo
na Světovém poháru U15 2018 v beach
korfbalu, který se bude konat ve dnech 12.14.července v maďarském hlavním městě
Budapešti a mládežničtí čeští zástupci budou
moci, kromě sehrání zápasů v plážovém korfbalu, shlédnout i finálová klání na současně hraném Mistrovství
Světa 2018 do 21 let.
Mezinárodní korfbalová federace zveřejnila úpravu pravidel beach korfbalu, která vchází v platnost ke dni
1.7. 2018 a bude se podle nich hrát jak na nadcházejícím plážovém Mistrovství ČR 2018, které se bude konat
v neděli 29.července 2018 v Ostravě, tak i na evropském turné Světového poháru, které se bude 14 dní poté
konat v Belgii. Hlavní změnou je posunutí rozehrání volné střely na vzdálenost 3 metrů od koše místo
tradiční penalty, která se rozehrává normálně ze vzdálenosti 2,5 metru. Další progresívní změnou je pak
zavedení dvoubodových košů, a to při skórování z vlastní poloviny hřiště a z útočných rohů.
Ve finální části přípravy se aktuálně nachází reprezentační výběr do 21 let pod
vedením hlavního trenéra Jiřího Podzemského, na který čeká poslední ze série
přípravných soustředění, na němž bude oznámena finální nominace na vrchol
této sezóny. Tím je Mistrovství Světa 2018, které se poprvé v historii bude hrát
v kategorii do 21 let, která nahrazuje kategorii do 23 let, v níž se poslední
světový šampionát konal v roce 2016 v Olomouci a reprezentace České
republiky zde dokázala vybojovat bronzové medaile. Na český výběr čeká na
úvod turnaje hraného v Budapešti v posledním zápase prvního hracího dne
jeden z favoritů Belgie, a to v sobotu 7.července ve 20.00
Již dnes v nočním hodinách vyráží do Nizozemska nejmladší reprezentační výběr. Reprezentace České
republiky v kategorii do 17 let vedená nejúspěšnějším českým trenérem posledních let Jakubem Mášou
bude v Nizozemsku bojovat s velkými ambicemi na Světovém poháru U17. V základní skupině čeká na naše
reprezentanty v sobotu 23.června postupně Nový Zéland, Portugalsko, Německo a na závěr největší favorit
a obhájce titulu Nizozemsko, které vede bývalý kapitán nizozemské reprezentace a současný trenér Blauw
Wit Amsterdam Barry Schep. V nedělním programu jsou pak na programu ve skupině o 5.-10.místo a
samozřejmě semifinále a finále, které se budou týkat vždy dvou nejlepších týmů ze základních skupin.
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