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Uplynulý víkend se konal vrchol
reprezentační sezóny týmu do 19 let,
který se pod vedením trenéra Davida
Konečného,

zúčastnil

Světového

poháru 2015 v Leeuwardenu. Česká
reprezentace si však vypila kalich
hořkosti až do dna, když první dva dny turnaje prohrála po dobrých výkonech všechny zápasy kromě
duelu s Čínou, která však patří mezi korfbalové trpaslíky. Poslední den turnaje tak již naše lvíčata již
přesvědčivě vítězila, ale z toho důvodu, že se ocitla ve výkonnostní skupině bojující na chvostu pořadí
tradičního turnaje. Celkové skóre za celý turnaj se výrazně pozitivní 87:68, ale znamená historicky
nejhorší umístění českého výběru na tomto turnaji, který se konal v Nizozemsku již podvacáté.
Vítězem turnaje se stal domácí výběr Nizozemska a nás může těšit ta skutečnost, že finálový duel
výborně řídil slovenský rozhodčí Peter Bušík, který se tomuto řemeslu naučil při svém dlouholetém
působení v českých soutěžích.
Finálový den 1. České korfbalové ligy uspořádá 25.dubna 2015 Tábor. V dodatečné kandidatuře dala
Sportovně-technická komise ČKS jihočeskému oddílu přednost před Šenovem. Pikantní na celé věci
je, že obě družstva, tedy Tábor a Šenov, se právě při finálovém dni utkají ve vzájemném zápase o třetí
místo. Finále obstarají rezervní týmy Brna a Českých Budějovic.
Na

stránkách

Mezinárodní

korfbalové

federace (www.ikf.org) byl zveřejněno, že
Výkonný výbor IKF přijal do svých struktur
Korfbalovou federaci Kolumbie jako svého
64. člena. Korfbal se v Kolumbii začal rozvíjet
v souvislosti s pořádáním Světových her 2013,
které se konaly v Cali, kde i v současnosti je centrum kolumbijského korfbalu.
Mezinárodní korfbalová federace zaslala předsedovi ČKS návrh kontraktu Mistrovství světa hráčů do
23 let, které se uskuteční v červenci 2016 v České republice. Kontrakt je nejdůležitější dokument,
upravující práva a povinnosti jak pořadatele, tak ale i mezinárodní federace a dalších účastníků.
Navržený kontrakt ze strany IKF má celkem 16 stran a obsahuje 102 bodů. Dokument bude nyní
studovat VV ČKS.
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