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Uplynulý víkend se v Kostelci na Hané
rozhodlo o finálním složení juniorské
reprezentace České republiky do 21 let,
která již za osm dní odjíždí do Budapešti na
historicky první světový šampionát
v kategorii U21. Konečná nominace trenéra
Jiřího Podzemského, kterému bude po
odstoupení Milana Čejky pomáhat v roli
asistenta Ivo Kracík, má těchto šestnáct
jmen: Dominika Drábková, Renata Havlová,
Gabriela Hurdálková, Vendula Jemelíková,
Anna Literová, Anna Motáková, Tereza
Škrobová, Pavlína Štěpánová, Filip Dvořák,
Martin Jiřička, Filip Kovář, Michal Marek,
Jakub Novotný, Filip Šmíd, Petr Šnajdr a Daniel Štefák. Posledním členem devátenáctičlenné výpravy bude
generální sekretář ČKS Tomáš Voda, který bude plnit fuknci managera týmu a reportéra.
Další akcí, která bude následovat čtrnáct dní po skončení Mistrovství Světa 2018 v kategorii do 21 let, bude
Mezinárodní mistrovství České republiky 2018 v beach korfbalu, které se bude konat v neděli 29.července
opět v Ostravě, která se jako jediné město ucházela o pořadatelství. Na dvou hřištích se bude hrát o titul
Mistra ČR v dorostenecké a v elitní kategorii seniorské. Organizátoři očekávají minimálně stejnou účast jako
v roce minulém a již teď je jasné, že beach korfbal bude letos v Ostravě mezinárodní, neboť svou přihlášku
poslal i jeden tým z Maďarska.
V Nizozemsku proběhl o uplynulém víkendu Světový pohár ve
věkové kategorii do 17 let. Vítězem se stalo domácí Nizozemsko
před Belgií a Anglií. Česká reprezentční sedmnáctka pod vedením
trenéra Jakuba Máši se prezentovala na turnaji velmi
sympatickým výkonem a obsadila, mezi deseti národními
družstvy, konečné páté místo. Ze sedmi odehraných utkání odešla
poražena pouze dvakrát, když nestačila na suverénní Nizozemsko
a trochu smolně ani na Německo. Právě porážka s Německem
odsoudila naše lvíčata do bojů ve skupině o 5.místo, kde již naši
reprezentanti nezaváhali. Cenné je rozhodně vítězství nad oběma reprezentačními výběry zemí
z Pyrenejského poloostrova i nad velmi silným Maďarskem, které naši v posledním zápase o konečné páté
místo porazili poměrem 13:9.
Zajímavou akcí minulého týdne, kde se prezentoval korfbal, byla i velká sportovně ukázková událost v Praze
na Letné pod názvem „Pražský festival sportu a volného času“, kde si zájemci z řad dětí mohli vyzkoušet
celou řadu sportovních disciplín a pod vedením reprezenatčního trenéra Ivo Kracíka samozřejmě i korfbal.
První ročník tohoto festivalu byl primárně určen pro děti předškolního a školního věku, kterých se během
pěti dnů dostavilo na Letenskou pláň několik tisíc.
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