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Minulý týden skončilo v japonském městě
Saitama Mistrovství Asie a Oceánie 2018,
které bylo zároveň i kvalifikačním turnajem na
Mistrovství Světa 2019, kam si již postup
z kontinentálních šampionátů zajistily nejlepší
země Afriky a Ameriky. Mistrem se stalo opět
družstvo Taiwanu, které za celý turnaj
nepoznalo hořkost porážky a v souboji
neporažených týmů zdolalo ve finále Čínu
rozdílem třídy 22:13. Bronzové medaile pak
získala Autrálie, když ve velmi vyrovnaném
utkání porazila Hong Kong 18:17. Postup na
MS 2019 si vybojovalo ještě paté Japonsko a šestý Nový Zéland, který si tak spravil chuť poté, co neuspěl
v kandidatuře na pořadatelství MS 2019 proti jihoafrickému Durbanu.
Na asijský kontinent přijel i president IKF Jan Fransoo, který v rámci kontinentálního šampionátu jednal po
boku presidenta IKF Asia prof. Inglishe Huanga, čestného předsedy japonské federace prof. Fumio Morooky
a současného presidenta japonské federace Yoshimitsu Tobisa s významnými představiteli Japonského
olympijského výboru a Japonského výboru pro World Games. Hlavním bodem pak byl rozvoj korfbalu
v Japonsku a přípravy Japonské korfbalové federace na členství v obou zmíněných organizacích.
Česká korfbalová reprezentace
v plážovém korfbalu odjíždí již
tento pátek na Světový pohár 2018
v beach korfbalu, který se během
víkendu bude konat v belgickém
Blankenberge. Český výběr v elitní
kategorii dospělých pod vedením
reprezentačního
trenéra
Ivo
Kracíka pojede obhajovat loňské
čtvrté místo ve složení: V.Jemelíková, E.Jonáková, Š.Jonáková, P.Galíček, P.Nguyen a A.Vyroubal. Celkem 13
družstev, po včerejším odhlášení Kamerunu, bylo rozděleno do tří základních skupin, kde naše
reprezentanty čeká v sobotu ve skupině C postupně Belgie, Wales a Nizozemsko. Cílem pak je jednoznačně
postup mezi nejlepší osmičku, která si to rozdá ve vyřazovacím pavouku v rámci programu druhého dne.
Na stejném místě se představí i česká juniorská reprezentace v beach korfbalu, která bude mít program
ještě náročnější než jejich seniorští kolegové. Osm přihlášených družstev se totiž v rámci sobotního
programu utká systémem každý s každým a naše juniory čeká během sedmi náročných hodin hned sedm
utkání, během nichž narazí na Nizozemsko 1 a 2, Belgii 1 a 2, Wales, Maďarsko a Maroko. Nedělní program
pak přinese další tři utkání, když na všechna družstva čeká čtvrtfinále, semifinále a zápas o konečné
umístění. Čeští junioři odjíždí s nemalými ambicemi ve složení: K.Holubčíková, A.Literová, P.Štěpánová,
M.Jiřička, J.Novotný a F.Šmíd.
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