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Český národní tým již v neděli večer odletěl do
Jihoafrické republiky, kde bude zítra prvními
zápasy zahájeno jedenácté Mistrovství světa
v korfbalu. Reprezentace České republiky si
vybrala pro svou cestu leteckou společnost
Emirates, která se vyznačuje výborným
servisem na palubách svých letadel a jejím
tranzitním místem je Dubai, kde naši
reprezentanti strávili několik hodin při svém
přestupu na cestě do Durbanu. Cesta z Prahy až do centra světového korfbalu trvala téměř dvacet hodin a
v pondělí večer se Češi ubytovali v hotelu Royal, který je určen pro všechny výpravy. Celý šampionát budou
provázet zpřísněná bezpečnostní opatření z důvodu vyššího výskytu kriminality v této nejvyspělejší zemi
afrického kontintenetu, a tak IKF nařídila všem zemím povinnost využití stejného ubytovacího balíčku.
Reprezentační trenér Ivo Kracík a jeho asistent David Konečný pak na úterý naplánovali lehký trénink, aby
začali hráče postupně aklimatizovat a připravovat na veledůležitý souboj, který svedou hned v rámci
prvního hracího dne světového šampionátu, kdy se utkají s Katalánskem – ve čtvrtek 1.srpna od 12:45. Bude
se zcela jistě jednat o naprosto klíčový duel této skupiny, který bude mít zásadní vliv na to, s kým se oba
týmy utkají v osmifinále. Poslední měření sil s Katalánskem na MS se datuje na rok 2011, kdy v Číně tehdy,
rovněž v prvním vystoupení na turnaji, podlehli naši reprezentanti pod vedením trenéra Hennieho Baase
Katalánsku poměrem 16:21 a i tato porážka nakonec znamenala nepříliš lichotivé konečné osmé místo.
Poslední zápas s tímto soupeřem pak byl pro svěřence trenéra Ivo Kracíka již výrazně zdařilejší, když před
rokem na ME 2018 Česká republika přehrála Katalánsko v boji o konečné páté místo 20:17 a věřme, že na
tento výkon dovede velmi podobná sestava zítra navázat.
I další dva dny – tedy pátek 2.8. a sobota 3.8. budou patřit
zápasům v základních čtyřčlenných skupinách, kterých je na
tomto mistrovství rekordních pět. Čeští korfbalisté se
nejdříve utkají s exotickým Novým Zélandem, který je
jasným outsiderem skupiny A a pro který je samotná účast
na finálovém turnaji historickým okamžikem, neboť
reprezentanti tohoto ostrova se představí na MS vůbec
poprvé. Na MS 2019 se Nový Zéland probojoval na základě
šestého místa z Mistrovství Asie a Oceánie, kde však
k tomuto umístění stačilo nakonec zdolat pouze Indonésii a
Koreu, které se řadí korfbalové trpaslíky. V sobotu pak čeká naše korfbalisty naopak soupeř z nejtěžších,
když se utkají s devítinásobnými světovými šampiony z Nizozemska, kteří jsou jasnými favority i letos.
Po dni volna, který je naplánován na neděli, se od pondělka rozběhnou vyřazovací boje, které zahájí
pondělní osmifinále určené pro první tři družstva z každé skupiny, které doplní nejlepší družstvo ze čtvrtých
míst. Stejně nabité bude i úterý, kdy se odehrají všechny čtvtfinálové duely, a to jak ve skupině o 1.-8.místo
tak i ve skupině o 9.-16.místo. Poslední dny turnaje pak budou odehrány pouze v jedné hale a pro všechna
družstva bude program relativně volnější, když na každého ve čtyřech dnech čekají pouze dva duely –
semifinále a o konečné umístění, které vyvrcholí v sobotu 10.8. v 16:00, kdy je na programu finále MS 2019.
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