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V následujících měsících tohoto roku se budou
konat dva mezinárodní turnaje, kterých se české
týmy neúčastní. Světový pohár 2015 hráčů do 17
let, který se tradičně koná v nizozemském
Schijndelu, bude bez české účasti, neboť žádný
z českých týmů v této věkové kategorii neprojevil
zájem na tomto poháru hrát. Dalším
mezinárodním turnajem, který bude možná
v budoucnu stabilní součástí mezinárodního
kalendáře, je universitní Světový pohár 2015,
který se bude konat v anglickém Norwichi
v půlce dubna. Jedná se o jakýsi nultý ročník,
který bude hrán pod patronací FISU (Mezinárodní federace universitního sportu) a zúčastní se jej 8
týmů, které budou rozděleny do dvou skupin – Taiwan, Hong Kong, Turecko a Velká Británie budou
hrát ve skupině A a Nizozemsko, Velká Británie 2, Rusko a Čína pak ve skupině B.
Nadcházející víkend se bude konat v Týnci nad Labem druhá část třídílného
školení trenérů. Z Nizozemska dorazí i špičkový trenér a bývalý špičkový hráč
Edwin Bouman, který dokázal přivést do varu i zaplněnou halu Ahoy v dresu
mistrovského Oost Arnheim. Edwin Bouman v minulosti působil i jako trenér
české juniorské reprezentace, trenér mistrovských Českých Budějovic a jako hráč
pomohl reprezentaci České republiky získat několik cenných kovů z Mistrovsví
Evropy (2006 a 2010) a Mistrovství světa (2007), kde odehrál v českém dresu 15
utkání a vstřelil 47 košů. Účastníci školení se mohou těšit i na Ivo Kracíka
(trenéra české juniorské reprezentace a asistenta u reprezentace seniorské), který
se bude společně s Edwinem podílet na náplni této vzdělávací akce.
V rámci tohoto školení proběhne i otevřené jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu,
kde jsou vítány názory a podněty k rozvoji korfbalu, zejména na základních školách. VV si plně
uvědomuje, že stagnující členská základna, klesající počet týmů v soutěžích a nezájem současných týmů
aktivně se podílet na rozvoji korfbalu, přinese problémy v budoucnu, a to jak na poli reprezentačním,
tak v boji o zachování národních soutěží.
Realizační tým reprezentace České republiky pod vedením hlavního trenéra Radka Honzíčka a jeho
asistenta Ivo Kracíka vydal širší nominaci reprezentačního výběru, který se začne připravovat na vrchol
letošního roku, kterým bude Mistrovství světa 2015 v Belgii. V souvislosti s nominací byl vydán i
kalendář přípravných akcí, který mimo jiné zahrnuje i prodloužen přípravné kempy obohacené o
návštěvy zahraničních soupeřů – v červenci přijede regionální výběr z Nizozemska a v září je
naplánován příjezd anglické reprezentace.
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