KORFBALOVÝ
ZPRAVODAJ

39/2014

Minulý víkend se uskutečnilo další ze série
přípravných
soustředění
reprezentačního
výběru do devatenácti let, který se připravuje
pod vedením reprezentačního trenéra Davida
Konečného na vrchol sezóny, kterým bude
Světový pohár hráčů do 19 let. Tento tradiční
turnaj se bude jako obvykle konat
v nizozemském Leeuwardenu o Velikonocích
2015. Soustředění se konalo pro reprezentaci
v novém prostředí v Kostelci na Hané, kde
našla reprezentace skutečně vhodné místo pro
konání přípravných soustředění – více informací můžete nalézt na: http://korfbal.cz/article/2014-1201-soustredeni-u19-v-novem-prostredi-v-kostelci-na-hane.
Mezinárodní korfbalová federace akceptovala náhradní tým, který bude Českou republiku
reprezentovat na Poháru mistrů evropských zemí - Europe Cup 2015. KK Brno se tak poprvé ve své
historii představí na nejvýznamnějším a nejprestižnějším klubovém turnaji, kde nahradí KCC Sokol
České Budějovice, který se z účasti musel z personálních důvodů omluvit. K prvnímu zápasu tak
nastoupí KK Brno ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 15 hodin proti vítězi utkání mezi anglickým a
skotským mistrem, tedy mezi KC Trojans a Edinburg Mavericks. Je jisté, že pokud v tomto zápase
uspěje, bude bojovat o medaile, což by bylo skvělým výsledkem ambiciózního moravského klubu.
V soutěžích pořádaných Českým korfbalovým svazem se poprvé v letošním ročníku přihodilo to, že
některý z týmů bez omluvy nepřijel k soutěžnímu zápasu – KC ZŠ Šenov nepřijel k turnaji mladších
žáků, který pořádal KK Brno a způsobil tak pořadateli i soupeřům značné nepříjemnosti. Dalším
týmem, který o víkendu nebyl schopen odehrát svá utkání, byl KCC Sokol České Budějovice „B“,
který se z důvodu zvýšeného počtu zranění omluvil a svá utkání s táborským soupeřem odehraje
v náhradním termínu.
Český korfbalový svaz zapůjčil zájemcům prvních 20 kusů korfbalových košů. Mimo tradiční
korfbalové bašty vybavením na korfbal disponují již například Základní školy v Týnci nad Labem,
Rožnově pod Radhoštěm (Hutisko-Solanec), Brně, Ostravě Fifejdách a v Ostravě Na Kamenci. Pro
zvýšený zájem ČKS zadal výrobu dalších 30 kusů košů, které budou připraveny k distribuci koncem
prosince.
Zajímavý byl rovněž poslední týden tím, že dvěma slavným korfbalovým ikonám českého korfbalu se
narodili potomci. Na konci listopadu přišla na svět Viktorie Žáková, dcerka znojemské legendy a
čtvrtého nejlepšího střelce World Games 2005 a držitele několika evropských a světových medailí. A
prvního prosince se narodil malý Robin Voda, třetí potomek slavného mezinárodního rozhodčího,
který spolurozhodoval například semifinále Mistrovství světa v roce 2003 v Nizozemsku či finále
Světových her v roce 2009 na Taiwanu. Gratulujeme.
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