KORFBALOVÝ
ZPRAVODAJ

8/2015

Na stránkách Mezinárodní korfbalové
federace byl zveřejněn los Světového poháru
hráčů do 19 let, který se bude konat na
začátku
měsíce
dubna
tradičně
v nizozemském Leeuwardenu (již od roku
1996). Český reprezentační výběr této
věkové kategorie, pod vedením trenéra
Davida Konečného, pojede na vrchol sezóny
s velkými ambicemi. Už v roce 2014 téměř
totožný tým dokázal sehrát vyrovnané partie
s Belgií, Anglií či Portugalskem a jen
překvapivá remíza Belgie v posledním
zápase ve skupině je loni připravila o boj o
medaile. Letošního ročníku, který je jubilejním dvacátým, se zúčastní 13 národních týmů a jeden
regionální nizozemský výběr, který bude ve skupině B hrát mimo soutěž. Naše lvíčata se v této skupině
střetnou ještě s Belgií, Portugalskem, Německem, Maďarskem a Čínou. Ve druhé skupině se vedle
Nizozemska, Taiwanu, Anglie, Rumunska, Katalánska a Brazílie představí poprvé i tým Nového
Zélandu.
Právě reprezentační družstvo do 19 let se bude připravovat, pod vedením trenéra Konečného a jeho
asistentů Pešáka a Šnévajse, i o následujícím víkendu, kdy se v Kostelci na Hané bude konat další ze
série přípravných soustředění. Nepříjemnou zprávou pro realizační tým je zdravotní stav nejlepší hráčky
a střelkyně Světového poháru U19 2014 Denisy Kolářové, která po zranění z Mistrovství Evropy 2014
v Portugalsku, stále ještě není v pořádku a její start na turnaji je vážně ohrožen.
Minulý víkend proběhl v Týnci nad Labem druhý blok třídílného školení trenérů, tentokráte pod
vedením zkušeného trenéra a kouče Edwina Boumana. Tři desítky budoucích trenérů se v rámci tohoto
školení měly možnost setkat i s členy Výkonného výboru Českého korfbalového svazu. Předseda ČKS
Daniel Valeš přítomným poreferoval o probíhajícím projektu Školního korfbalu a krátce i o finanční
situaci svazu a vyzval všechny přítomné k zamyšlení se nad budoucím fungováním Trenérskometodické komise ČKS a požádal je o zpracování modelu činnosti mládežnických výběrů. Další
společné setkání je na programu již za necelé tři týdny a věřme, že přinese konkrétní závěry a podněty,
a to nejen v personálním obsazení TMK, ale i ve směru činnosti této komise.
Na zmíněném zasedání VV ČKS (zápis můžete nalézt na stránkách svazu, na
http://korfbal.cz/article/2015-02-25-zapis-z-jednani-vv-cks-12015) byly projednány žádosti o členství
v Českém korfbalovém svazu tří nových subjektů ze severní Moravy. Výkonný výbor ČKS žádosti
projednal a všechny tři subjekty – ZŠ Zelená Ostrava, ZŠ Bohumínská Ostrava a ZŠ Chrustova Ostrava
se tak staly nejnovějšími členy Českého korfbalového svazu.
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