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Uplynulý víkend se na Hané připravovala
hned tři reprezentační družstva, když
reprezentační
áčko
trénovalo
v Prostějově
společně
s juniorskou
reprezentací do 22 let a v nedalekém
Kostelci na Hané zahájil přípravu i širší
výběr talentované mládeže do 17 let, pro
který je jednalo o první setkání v novém
složení. Reprezentační trenéři tak mají
celkem velký časový prostor, neboť
vrcholy jednotlivých věkových kategorií (World Cup U17 2021 a MS U22 2021) jsou na programu v červnu,
resp. červenci a reprezentační áčko čeká prestižní ME 2021 v Belgii až na začátku listopadu 2021. Sobotní
večerní trénink pak trenéři věnovali modelovému utkání na 6*10 minut, kde se sedmnáctiletý výběr snažil
čelit svým kolegům z nejstarší juniorské a seniorské kategorie a mohl si zkusit zahrát proti svým vzorům.
Výsledek celého utkání vyzněl jasně 30:11 pro dospělé reprezentanty, ale prvních dvacet minut dokázala
lvíčata obstojně držet krok, když prohrávala pouze 5:9 a byla téměř rovnocenným soupeřem.
Ve slovenském městě Prievidza se konal tradiční Mayor Cup, který byl již dvacátým ročníkem tohoto
mezinárodního turnaje. I přes nestabilní situaci ve spojitosti s celosvětovou pandemií se organizárům ze
Slovenské asociace korfbalu podařilo zajistit podmínky pro pořadatelství a mohli přivítat nakonec celkem
osm družstev ze Slovenska, Polska a České republiky. Vítězem se stalo zaslouženě družstvo MS YMCA
Znojmo po finálovém vítězství nad polským reprezentačním výběrem v poměru 12:7, když během celého
turnaje nepoznalo hořkost porážky, turnaji jednoznačně dominovalo a získalo již počtvrté tuto cennou
trofej. Na třetím místě skončilo překvapivě juniorské družstvo Doplhins Prievidza U19, které v minulé
sezóně působilo v nejvyšší české dorostenecké soutěži.
Sportovně-technická
komise
Českého
korfbalového svazu vydala oficiální rozpis
zápasů pro Mistrovství ČR v korfbal4, které se
tuto sobotu bude konat ve Sportovním centru
Klimeška v Kutné Hoře. Turnaje se ve čtyřech
věkových kategoriích zúčastní celkem čtyřicet korfbalových družstev a v nabitém programu je naplánováno
celkem 104 korfbalových utkání čtyřkového korfbalu. Hrát se bude současně ve dvou halách a celá akce
bude zároveň jakýmsi testem před Mistrovstvím světa U19 2021, které se na témže místě bude konat
během prvního dubnového víkendu příštího roku.
V pátek 11.září začne v Kutné Hoře dvoudenní školení nováčků a začátečníků rozhodčích, které povedou
členové Komise rozhodčích Pavel Minarčík a Alexander Vyroubal. Páteční večer bude patřit teorii a praktická
část školení se pak uskuteční během sobotního K4 turnaje. Toto školení se každoročně koná v rámci
Českého poháru v žákovských kategoriích, který se letos však nemohl uskutečnit, a tak Komise rozhodčích
využila tento turnaj. Pro Komisi rozhodčích se jedná letos již o druhé velké školení, když na dvacítku
pokročilých rozhodčích, která absolvovala na jaře čtyřdílné on-line školení, naváže během tohoto víkendu
patnáctka nových uchazečů o roli mužů a žen v černém.
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