30/2018

25.července 2018

Již tuto neděli 29. července 2018 je na programu
nejvýznamnější domácí korfbalová událost měsíce
července. V Ostravě v plážovém areálu TJ Ostrava se
uskuteční druhé Mistrovství ČR v beach korfbalu
dorostu a dospělích, na které se přihlásilo celkem
pět družstev v kategorii juniorské a osm družstev
v kategorii elitní, tedy dospělích. Tento ročník,
kterého se nezúčastní obhájce loňského prvenství
KCC Sokol České Budějovice, bude poprvé i
mezinárodním, neboť se něj přihlásilo i družstvo
několikanásobného mistra Maďarska MAFC
Budapešt, které se v základní skupině B střetne s KK
Brno, Náchodem a Kolínem „A“. Ve druhé základní skupině si to pak rozdají SK RG Prostějov, MS Znojmo,
KC ZŠ Šenov a kolínské béčko. Po odehrání základních skupin jsou na programu semifinálová klání a zápasy
o konečné umístění, když finále je naplánováno na 14.00.
Velmi zajímavý pohled nabízí soupisky družstev, které budou bojovat o mistrovský titul v plážovém korfbalu
2018. Například na soupisce KC ZŠ Šenov je uveden Antonín Vajda, který patřil mezi opory reprezentace
ještě v minulém tisíciletí a je držitelem historicky první medaile, kterou získala juniorská reprezentace v roce
1996 na Mistrovství Evropy U23, jež se konalo v belgických Antwerpách. Tento pětačtyřicetiletý veterán
získal s klubem 1.KC Havířov i tři české mistrovské tituly a rovněž bronzovou medaili na Poháru mistrů
evropských zemí v roce 2002.
Mezinárodní korfbalové federace IKF
zveřejnila informaci o nově spuštěných
webových stránkách beachkorfball.eu,
které se mají věnovat Světovém poháru
2018 v beach korfbalu - IKF Beach Korfball
World Cup 2018, kam zamíří i česká
plážová reprezentační družstva seniorů a
juniorů. Jedinou dostupnou informací o
tomto turnaji, který se bude konat ve dnech 11.-12.srpna v plážovém klubu O´Neill v Blankenberge, je
aktuální seznam přihlášených, kde je možné vedle tradičních zemí jako Anglie, Belgie, ČR, Francie,
Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Wales, nalézt i exotické účastníky bez mezinárodních zkušeností jako
Kamerun, Maroko a Švýcarsko.
Novinkou letošního roku v plážovém korfbalu jsou úpravy beach pravidel, které vstoupily v platnost 1.
července a dle kterých se bude hrát na českém šampionátu a samozřejmě i na Světovém poháru v Belgii.
Převratným je zejména ten fakt, že koš vstřelený z rohu či z vlastní poloviny hřiště se počítá za dva body a
rovněž to, že vzdálenost pro rozehrání volné střely se posouvá z původních 2,5 metru na vzdálenost 3
metrů. Další úpravy se pak týkají udělování žlutých a červených karet a rovněž průběhu trestů za tyto
udělené karty během beach korfbalových utkání.
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