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Uplynulý víkend patřil našich lvíčatům. Reprezentační výběr
hráčů do 19 let, pod vedením trenéra Davida Konečného, se
sešel v Kostelci na Hané, kde proběhlo předposlední přípravné
soustředění před Světovým pohárem 2015, který se bude konat
na začátku dubna v nizozemském Leeuwardenu. Dvacet adeptů
reprezentačního dresu absolvovalo náročný víkend a přesně za
měsíc je čeká poslední díl přípravy, který bude určen pro
šestnáct nejlepších hráčů této věkové kategorie, z nichž čtrnáct
nakonec pojede na vrchol sezóny – na nejvýznamnější
světovou akci v této kategorii, na Youth World Cup 2015.

Právě hvězdu loňského ročníku tohoto turnaje - Denisu
Kolářovou nominoval Český korfbalový svaz na Cenu Jiřího
Gutha-Jarkovského, která se uděluje od roku 1934 za
nejobdivuhodnější sportovní výkon, tentokráte tedy v roce
2014. V korfbale byl, dle názoru předsednictva, vybrán výkon
Denisi na turnaji U19 v Leeuwardenu, kde byla vyhlášena
nejlepší hráčkou turnaje, což se doposud z českých
reprezentantů nikomu nepodařilo. Nejlepší česká juniorka byla
i nejlepší střelkyní turnaje s 30 přesnými zásahy, když další
dívka měla o propastných 18 košů méně. Ani mezi chlapci se nenašel nikdo, kdo by ji překonal (nejlepší
chlapec byl Owen Bailey z Anglie s 26 koši). Návrhy posoudí Komise sportovců ČOV, která určí desítku
největších výkonů. Z nich, hlasováním členů českého olympijského týmu z Londýna 2012, Soči 2014
a Světových her v Cali 2013, vzejde držitel CENY JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO.
Dnes se opět v mediálních prostředcích objevil pojem Evropské hry 2015 – do jejich zahájení zbývá
totiž přesně sto dní. Tyto historicky první hry na starém kontinentě proběhnou od 12. do 28. června.
Českou republiku bude zastupovat početná výprava – přes sto reprezentantů. Celkem se v Baku
představí 6 000 sportovců z celé Evropy. Na programu je 20 sportů, pro 11 z nich budou EH kvalifikací
na olympiádu v Riu 2016. Korfbal, na rozdíl od Světových her, zatím není jejich součástí, ale je velmi
výrazná snaha Mezinárodní korfbalové federace a KNKV, která v ideálním případě povede k tomu, že
na příštích Evropských hrách v roce 2019 korfbal uvidíme.
Příští týden se v Centru pohybové medicíny v Praze uskuteční seminář zaměřený na představení
současných i připravovaných digitálních platforem ČOV pro podporu sportovního prostředí. Asi
nejočekávanějším tématem bude představení Centrální matriky sportu, která bude sloužit k evidenci
aktivní členské základny příslušných sportovních svazů a která bude využívaná Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR k výpočtu dotačních prostředků na sport. Z dalšího programu stojí za zmínku
představení mapy sportovišť, nového média – Olympijského kanálu či Informační systém lékařského
zabezpečení reprezentace.
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