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Druhý ročník Poháru svazu ve čtyřkovém korfbalu proběhl
v sobotu v brněnské hale TJ Tatran Bohunice, kde jej opět
pořádal Český korfbalový svaz. Do turnaje se zapojilo osm
družstev a bylo odehráno celkem dvacet korfbalových
zápasů. Vítězem toho posledního, finálového se stalo MS
YMCA Znojmo, když o prvenství ve vyrovanném duelu
musela rozhodnout až druhá série penalt, ve které
znojemští střelci předčili ty českobudějovické a dokázali
obhájit prvenství z loňského roku. Na bronzové příčce
skončilo domácí KK Brno, které během turnaje nezvládlo
pouze semifinálový duel s pozdějším vítězem a v zápase o
bronz pak jednoznačně předčilo asi největší překvapení
turnaje – družstvo Kutné Hory, na které nakonec zbyly jen pomyslné bramborové medaile.
Uplynulý víkend pokračovala i příprava seniorské reprezentace,
která sehrála v Nizozemsku tři přípravná utkání se třemi družstvy
špičkového klubu AW – DTW, který hraje nejvyšší venkovní
nizozemskou soutěž a rok působil i v nejlepší soutěži
světa Korfballeague. Naši reprezentanti na úvod podlehli třetímu
týmu, druhý den však dokázali porazit první družstvo a na závěr
ještě první juniorské družstvo. Velice pozitivním je jeví mimo jiné i
ta skutečnost, že v každém zápase dokázali čeští reprezentanti
nastřílet více než dvacet košů, což značí dobrou formu před ME, na
které šestnácka nominovaných vyrazila již dnes.
Nejzkušenější členkou aktuálního výběru reprezentačního trenéra Ivo Kracíka je pětatřicetiletá Lenka
Faltýnková, která byla členkou reprezentace ČR již na ME 2002, když Česká republika získala historické
stříbrné medaile. Ve výběru jsou i tři držitelky bronzu z ME 2010 (Faltýnková, Klacková a E.Jonáková), kdy
se finálové zápasy hrály ve slavné „korfbalové“ hale Ahoy v Rotterdamu. Trenér Kracík do výběru zařadil i
mnohé mladé hráče, když pět současných nominovaných reprezentantů (sestry Hurdálkovy, Galíček, Šnajdr
a bronzový střelec Alexandr Vyroubal) se podílelo na zisku poslední české medaile, a to bronzové
z olomouckého Mistrovství Světa 2016 hráčů do třiadvaceti let.
Zastoupení na historicky sedmém halovém evropském šampionátu
bude mít Česká republika i mezi rozhodčími, když nominaci obdržel i
jeden z nejzkušenějších mezinárodních rozhodčích Lukáš Filip, který je
rekordmanem turnaje s názvem Mistrovstvím Evropy. V roce 1998,
kdy se konal první první evropský halový šampionát, hrál v dresu české
reprezentace, na druhém šampionátu v roce 2002 působil v roli
asistenta trenéra Jana Konigsmarka při historickém úspěchu
reprezentace České republiky a na všech dalších šamionátech v letech
2006, 2010, 2014 a 2016 pak pískal finálová střetnutí, která shodně obsadily týmy Nizozemska a Belgie.
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