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Trenérské duo reprezentačního výběru
České republiky ve věkové kategorii do
19 let oznámilo nominaci na přípravné
soustředění, které se bude v polovině
února konat ve Zruči nad Sázavou.
Trenéři Jiří Podzemský a Milan Čejka na
tento přípravný víkend nominovali
těchto
šestnáct
mládežnických
reprezentantů: V.Kočí, A.Literová, N.Lorencová, M.Nováková, S.Sahatciu, D.Sedláková, L.Součková,
V.Vernarská, J.Bartoš, T.Čihák, M.Hák, M.Jiřička, M.Martinec, J.Novotný, V.Ošťádal a J.Toufar. Po následné
konzultaci s trenérem reprezentační sedmnáctky ještě přizvali čtveřici reprezentantů z jeho výběru, a tak se
na tomto soustředění představí ještě R.Kortus, A.Lorenc, L.Šrůtová a K.Nevludová. Dvacítka reprezentačních
nadějí bude bojovat o místo ve finálním výběru, který na Velikonoce pojede do Nizozemska, kde se bude
konat historicky první oficiální Mistrovství Světa ve věkové kategorii do 19 let.
Belgická královská korfbalová federace KBKB oznámila, že z pozice šéfa
Komise pro topkorfbal odchází po mnoha letech Eddy Van Hoof, který
v minulosti vedl i belgické reprezentační družstvo. Jeho nástupcem byl
jmenován Jan Nelen, v jehož osobě vidí KBKB ideálního člověka s mnoha
zkušenostmi z vrcholového korfbalu jak na národní, tak i mezinárodní
úrovni. Jan Nelen aktuálně působí v roli hlavního trenéra belgické
devatenáctky, kterou ještě povede až do výše zmíněného Mistrovství
Světa v nizozemském Leeuwardenu.
Výkonný výbor Českého korfbalového svazu rozhodl o pořadatelství
finálových dní, které se budou konat na závěr probíhající sezóny 2018
- 2019. Superfinálový den, na kterém se dozvíme medailisty hned tří
kategorií je na programu v sobotu 23.března a bude se konat
v prostějovské hale Reálného Gymnázia stejně jako finále letošního
Europa Shieldu. Den poté se v Brně sejde pět nejlepších družstev
v kategorii mladších žáků k prvnímu finálovému turnaji, druhý je pak
na programu 13.dubna opět v Prostějově. 30.března se nejlepší čtyři
družstva z Ligy starších žáků utkají ve Znojmě a 6.dubna je finále pro nejmladší věkovou kategorii, tedy Ligu
minižáků, naplánováno do Brna, kde se sejdou nejlepší čtyři družstva sportovců v kategorii do 11let.
Nejlepší družstvo České korfbalové extraligy a Mistra ČR čeká na podzim po mnoha letech opět kvalifikace
na Pohár mistrů evropských zemí, která se bude konat ve dnech 13.-15.září ve francouzském Saint-Etienne
a kde se bude bojovat o dvě volná místa na finálový turnaj. Ten bude s největší pravděpodobností hostit
Německo, které vyhrálo los o pořadatelství nad Anglií během letošního finále Europa Cupu. Při závěrečném
ceremoniálu Europa Shieldu zaznělo z úst Gerta Dijkstry, že v roce 2019 se v Německu bude konat i druhý
nejvýznamnější klubový turnaj starého kontinentu, kam zamíří poražený finalista naší nejvyšší soutěže.
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