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Uplynulý víkend se v nizozemském Drachtenu
konalo Mistrovství Evropy 2018 hráčů do 15 let
v korfbalu4. Tohoto šampionátu pro nejmladší
věkovou kategorii, pro kterou se kdy konal
kontinentální šampionát, se zúčastnilo celkem
šest národních družstev – Nizozemsko, Anglie,
Katalánsko, Maďarsko, Německo a Portugalsko.
Ve čtyřech hracích dnech odehrála družstva
celkem deset zápasů, a to systémem každý
s každým dvakrát. Smyslem tohoto mistrovství
bylo navázat na podobnou akci z roku 2016, kdy
se mezinárodní turnaj v této věkové kategorii
konal v maďarském městě Dunakeszi, kde
zkouší maďarskou verzi projektu Školního korfbalu. Mladí hráči by tak měli být více zapojeni do
mezinárodního korfbalu a měli by získat novou motivaci pro vrcholový sport.
Další obdobnou příležitostí pro mladé korfbalisty v této věkové kategorii bude mezinárodní turnaj, který
nese název Světového poháru U15 a bude se konat jako dobrovodná akce Mistrovství Světa 2018 U21
v maďarské Budepešti. Již za osm dní tam vyrazí i tři družstva z České republiky, která budou bojovat se
svými vrstevníky z Maďarska a Slovenska na turnaji v beach korfbalu a rovněž budou mít příležitost
shlédnout zápasy na probíhajícím MS U21 a možnost si zahrát i osmičkový korfbal přímo v hale, kde bude
probíhat světový šampionát. Nejžhavějším českým želízkem v ohni na tomto turnaji bude jistě mistrovské
družstvo Prostějova, které si účast vybojovalo ziskem titulu v beach korfbalu v kategorii starších žáků.
Dalšími českými družstvy pak budou ještě KK Brno a KK Koblov.
Již zítra odjíždí do maďarského hlavního města reprezentační družstvo České
republiky do 21 let, a to pod vedením hlavního trenéra Jiřího Podzemského.
Juniorští reprezentanti vyráží na světový šampionát, na němž je čekají boje
v nejtěžší základní skupině, kterou historie světového korfbalu pomatuje. Naši
reprezentanti narazí jak na suverénní Nizozemsko, tak i na poslední
kontinentální mistry v této věkové kategorii Belgii. Ve skupině je ještě čekají
velmi silní Angličané a nevyzpytatelné družstvo z Hong Kongu, se kterým Češi
základní skupinu uzavřou. Pro korfbalové fanoušky, kteří nebudou chtít
cestovat do nedaleké Budapešti, bude připraveno živé internetové vysílání
všech zápasů na stránkách www.worldkorfball.org
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federeace IKF bylo oznámeno, že IKF se zařadila mezi 74 sportů, které
jsou prezentovány na oficiálním sportovním kanálu s názvem „Olympic Channel“, který má za hlavní poslání
zviditelňování sportovců a sportovních disciplín v rámci olympijského hnutí pro nejen sportovní veřejnost
po celém světě. Olympic Channel má přinášet nejen živá vysílání, ale i pozvánky na velké akce, sestřihy,
portréty sportovců a mnoho dalších informací ze sportovního prostředí. První korfbalové vlaštovky na
www.olympicchannel.com jsou dva zápasy o medaile ze Světových her 2017 a krátká reportáž o korfbalu z
jednoho přípravného zápasu.

korfbal.cz
Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz

