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Minulý
víkend
došlo
k historickému
okamžiku
v českém korfbalu, když finále
nejvyšší české soutěže – tedy
Českou korfbalovou extraligu
poprvé vyhrál tým KK Brno,
který k prvnímu titulu dovedl
trenér Jakub Máša. Nutno říci, že
během celého ročníku brněnský
tým předváděl nejstabilnější
výkony a že si toto prvenství
zaslouží. Vítězstvím si tak
brněnský klub vybojoval účast na
finálovém turnaji Europa Cupu
2016, který se bude v lednu příštího roku konat v maďarském hlavním městě Budapešti.
Nejvyšší česká soutěž vstoupí do příštího ročníku poprvé v historii bez svého nejúspěšnějšího klubu.
VKC Kolín, který získal devětkrát mistrovský titul a jako první český klub i medaili na Poháru mistrů
evropských zemí, se totiž pro příští ročník rozhodl přihlásit svůj tým pouze do druhé nejvyšší soutěže.
S dresem VKC Kolín a s celou svou kariérou se při finálovém dni rozloučil dlouholetý reprezentant
České republiky a v poslední sezóně i hrající trenér VKC Matěj Kubíček. Jeho poslednímu zápasu
aplaudovala zaplněná brněnská hala a osobně mu za přínos evropskému korfbalu poděkoval i president
IKF Europe Milan Schwarz. Věřme, že Matěj ještě neřekl v korfbalu poslední slovo a že jej v nějaké
pozici v budoucnu uvidíme.
Při finálovém dni v Brně Bohunicích byly vyhlášeny i výsledky Korfbalové ankety 2015. Nejlepšími
hráči sezóny byli zaslouženě zvoleni Eliška Jonáková a Vlastimil Krejčí. Nejlepším trenérem byl
vyhlášen Ivo Kracík a nejlepším rozhodčím Lukáš Filip. Poslední cenu si právem odnesl Petr Krones,
jehož projekt Školního korfbalu vyhrál s přehledem kategorii „Počin sezóny 2014/15“.
V soutěžích pořádaných ČKS tak již chybí odehrát pouze poslední finálový den, ve kterém se tuto
sobotu v Prostějově o tituly střetnou nejlepší týmy v České dorostenecké korfbalové extralize a
v Korfbalové lize mladších žáků, které si tak rozdělí poslední letošní sady cenných kovů.
Na stránkách IKF bylo oznámeno, že první světový šampionát univerzitních týmů se bude konat
v roce 2018, a to pod patronací mezinárodní federace FISU. FISU se rozhodla zařadit korfbal mezi
podporované sporty po úspěšném Světovém poháru univerzitních týmů, který se konal minulý měsíc
v anglickém Norwitchi. Rovněž byli za Mezinárodní korfbalovou federaci jmenováni dva techničtí
delegáti, kteří budou mít na starosti průběh tohoto šampionátu. Český kandidát na tuto pozici nakonec
úspěšný nebyl, když přednost dostali nizozemský a hongkongský zástupce.
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