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Minulý víkend se konalo
poslední
soustředění
reprezentačního výběru
České republiky do 19
let, který se pod vedením
hlavního trenéra Davida
Konečného připravuje na
vrchol letošní sezóny.
Realizační tým připravil
na tomto víkendovém
soustředění,
mimo
tradičních korfbalových tréninkových dávek, i zajímavé zpestření pro posílení soudržnosti týmu a
národní hrdosti. Reprezentanti tak část přípravy strávili i společenském oblečení v národních barvách.
Po náročné přípravě, tak dnes vyrazili za vysněným medailovým umístěním do nizozemského
Leeuwardenu, kde je čeká tradiční Světový pohár hráčů do 19 let, který bude slavnostně zahájen ve
čtvrtek 2. dubna v 19.30. První zápas čeká naše reprezentanty o den později, kdy v 11.20 nastoupí ve
veledůležitém duelu proti týmu Portugalska. Velkou ztrátou pro naše lvíčata je neúčast Denisy
Kolářové, která na tomto turnaji byla vloni vyhlášena nejlepší hráčkou a střelkyní, ale zranění kolene
z podzimního Mistrovství Evropy v Portugalsku její účast zhatilo.
Na začátku tohoto týdne se v Ostravě odehrálo další kolo školního korfbalu mezi novými kluby, které
se do struktur Českého korfbalového svazu přihlásily teprve nedávno. Tentokráte se ve dvou
kategoriích odehrálo šest regulérních korfbalových zápasů a můžeme se těšit, že tradičním týmům
roste konkurence, která může v blízké budoucnosti útočit i na medailové příčky v rámci republiky či
na dresy se lvíčkem na prsou.
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace (www.ikf.org) byl zveřejněno,
že Jos van Meersbergen byl nizozemským králem oceněn za jeho dlouholetý
přínos pro mládežnický sport a korfbal zvlášť. Jos je dlouholetým šéfem
organizačního výboru Světového poháru hráčů do 16 a do 17 let, který se již
mnoho let koná v nizozemském Schijndelu.
Další skvělou informací z pole propagace korfbalu je i zcela čerstvá dohoda
mezi mezinárodní federací a vývojáři známých počítačových her. Naší redakci
se podařilo získat první, zatím velmi pečlivě utajované, obrázky nového hitu
Angry Korfball Birds.
Česká unie sportu vydala statistiku členské základny za rok 2014. K členství v Českém korfbalovém
svazu bylo vykázáno 1294 osob, z toho 752 dospělých (299 mužů, 453 žen) a 542 mládeže (83
dorostenců, 147 dorostenek, 132 žáků, 180 žákyň).
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