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Během uplnulého víkendu se na Hané konalo
soustředění reprezentační talentované mládeže ve
věkové kategorii do 15 let. Prvního soustředění
širšího výběru se zúčastnilo celkem 36
talentovaných korfbalistů z šesti různých klubů ČR
(KK Brno, SK Plhov Náchod, VKC Kolín, SK Respo
Kutná Hora, SK RG Prostějov a KK Sokol Koblov). Z
důvodu plnění klubových povinností se nezúčastnili
hráči Znojma, kteří ale tým doplní na dalších
setkáních. Hráči a hráčky se pod vedením trenérů
Martina Šnévajse a Anety Lešanské připravují na
závěrečný turnaj, kterým bude Mistrovství Evropy
hráčů do 15 let, které by se mělo dle posledních informací konat v Nizozemsku. Další soustředění je pak
naplánováno na únor příštího roku, místem konání bude znovu Kostelec na Hané a pozvánku opět dostanou
všichni hráči, které nominovaly jejich kluby.
Víkend patřil i nejlepším českým korfbalistům v kategorii dospělých, když dva ze tří plánovaných
víkendových zápasů České korfbalové extraligy skončily vysokými výhrami favoritů. Třetí zápas, který
sliboval dle papírových předpokladů vyrovnanou bitvu dvou družstvev bez získaného bodu, se nakonec
neodehrál z důvodu omluvy MS YMCA Znojmo pro mnohá zranění hráčů prvního družstva po sobotním
extraligovém kole. Sportovně - technická komise Českého korfbalového svazu bude muset rozhodnout o
tom, zda je omluva znojemského družstva oprávněná a případně o náhradním termínu utkání.
V Belgii byl zahájena prvním kolem nejvyšší halová soutěž
Topleague, která je nepochybně druhou nejkvalitnější
ligovou soutěží na světě. Osm družstev v této elitní soutěži
bude bojovat o titul mistra Belgie a hned první kolo přineslo
překvapivou porážku úřadujícího šampióna KWIK, jež
prohrál v zahajovacím střetnutí nového ročníku na domácí
palubovce s ambiciózním družstvem Floriant, které vede
trenér reprezentační jedenadvacítky Kevin de Waele. Na
čele je po prvním kole nejúspěšnější klub posledního
desetiletí KC Boeckenberg, který po loňské neúspěšné
sezóně vstoupil do nového ročníku impozantní výhrou 34:20 nad týmem Sikopi.
Víkend nadcházející bude ve znamení reprezentačních příprav v dalších mládežnických kategoriích.
Reprezentační výběr do 17 let se pod vedením hlavního trenéra Jakuba Máši se sejde v Kostelci na Hané,
kde se čtyři desítky mládežnických nadějí budou intenzivně připravovat na druhém soustředění v této
sezóně, která vyvrcholí stejně jako každý rok Světovým pohárem U17, který je naplánován do Nizozemska.
Jejich starší reprezentační kolegové v kategorii do 19 let se pak setkají na soustředění ve Zruči nad Sázavou,
kde se vedením hlavního trenéra Jiřího Podzemského budou pokračovat v přípravě na vrchol sezóny 20192020, jímž bude Mistrovství Evropy U19 2020, které se tradičně koná v nizozemském Leeuwardenu.
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