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Uplynulý víkend začal v maďarském hlavní
městě světový šampionát ve věkové kategorii
do 21 let. Mistrovství Světa ve minulosti vždy
konalo ve věkové kategorii do 23 let, zatímco
kategorie do 21 let byla vyhrazena pouze
kontinentálním šampionátům. Mezinárodní
korfbalová federace IKF přistupila od letošního
roku k razantní změně termínového kalendáře
a rovněž k úplnému vypuštění kategorie do 23
let, kdy se historicky poslední MS konalo v roce
2016 v Olomouci. Nový plán IKF počítá
s Mistrovstvím Světa U21 každý sudý rok a
s kontinetálními šampionáty ve stejné
kategorii pak letech lichých, ale o termínu ani o pořadateli ME U21 2019 zatím není rozhodnuto, a tak
posledním odehraným ME U21 je tedy opět Olomouc v roce 2014.
Výsledkový servis z výše zmíněného a aktuálně probíhajícího MS U21 2018 můžete nalézat na webových
stránkách Českého korfbalového svazu. Česká reprezentace pod vedením trenéra Jiřího Podzemského
odehrála základní skupinu s pádesátiprocentní úspěšností, když ze čtyř zápasů dokázala vyhrát dvakrát a
připsala si dvě výrazná vítězství nad Anglií 20:7 a nad Hong Kongem 26:10. Na dvě korfbalové velmoci –
Nizozemsko a Belgii, které se poprvé sešly již v základní skupině, čeští reprezentanti neměli a prohráli
výrazným rozdílem 12:31 a 12:53, což je v historii českých reprezentačních družstev historicky nejvyšší
porážka o neuvěřitelných 41 košů. Nejlepšími střelci české reprezentační jedenadvacítky v základní skupině
byli Renata Havlová a Petr Šnajdr. Již zítra pak čeká české juniory semifinálový zápas ve skupině o 5.-8.místo
proti Číně, která skončila ve druhé základní skupině na místě čtvrtém a rozhodně nebude lehkým soupeřem.
Již zítra odjíždí do maďarského hlavního města další část české korfbalové
výpravy, kterou budou tvořit tři beach korfbalová družstva v kategorii starších
žáků v čele s mistrovským SK RG Prostějov, který doplní družstva KK Brno a KK
Koblov, pro něž se bude jednat o první mezinárodní zkušenost vůbec. Na
programu žákovských družstev je beach korfbalový turnaj, kterého se bude
účastnit šest družstev ze zemí Visegrádské čtyřky, dále pak střelecké soutěže
v před zraky diváků při probíhajícím MS U21 a rovněž zápasy mixovaných družstev
všech účastníků z mládežnických týmů všech zemí.
Mezinárodní korfbalové federeace IKF zveřejnila oficiální žebříček zemí, kterému k 1.červenci 2018
s velkým náskokem vévodí Nizozemsko. Na druhé příčce je Taiwan, třetí příčku drží Belgie před Německem,
Čínou a Anglií. Česká republika zůstala na sedmém místě, když její odstup jak na šestou příčku Anglie, tak
náskok nad osmou Austrálií, je více než třicetibodový. IKF rovněž zveřejnila i nový způsob výpočtu, který
bere do úvahy zejména výsledky na oficiálních turnajích pořádaných IKF vážené podle jejich důležitosti
s tím, že jejich váha se snižuje každý rok až do následujícího turnaje. Další body získávají země i dle délky
členství v IKF a dle systému národních soutěží v minimálně dvou věkových kategoriích.
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