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Mistrovství světa v korfbalu 2015 má
za sebou již více než polovinu
odehraných zápasů a o překvapení není
nouze. Čína, která ještě před osmi lety
skončila na MS 2007 v Brně na
posledním šestnáctém místě, se
dokázala probojovat mezi nejlepších
osm týmů, a to na úkor Portugalska,
které na témže světovém šampionátu
bojovalo s naší reprezentací o bronz.
Trefně to vystihl v reakci po porážce
s Německem reprezentační
trenér
Radek Honzíček: „Čekal jsem, že se v
další fázi turnaje střetneme s Portugalskem, ale rozhodně bych neřekl, že si spolu zahrajeme jen o
umístění ve skupině o 9.-16.místo.“ Po dnešní prohře s Portugalskem se naši reprezentanti utkají
z pozici druhého týmu skupiny H s prvním týmem skupiny G, kterým je Austrálie o postup do boje o
celkové 9.místo.
Překvapení, které se zrodilo po prohře Portugalska, jakožto čtvrtého týmu světového žebříčku,
s Čínou, mělo dohru u zeleného stolu. Portugalská korfbalová federace podala oficiální protest proti
nominování indického rozhodčího Pardeepa Dahiyi a proti jeho chybám ve vedení zápasu. Portugalský
president Mario Almeida se v něm ohrazuje proti tomu, že indický rozhodčí s menšími zkušenostmi (v
době rozhodování zmíněného zápasu měl za sebou teprve 5 oficiálních mezinárodních utkání)
rozhodoval zápas Portugalsko – Čína, přičemž zápas téže skupiny Anglie – Čína rozhodoval český
zkušený arbitr Lukáš Filip, který má na kontě 143 mezinárodních zápasů. Portugalská korfbalová
federace požadovala opakování utkání Portugalsko – Čína, a to během volného dne turnaje. Jury
turnaje však neměla pro tento protest pochopení a rázně jej odmítla.
Perličkou šampionátu je velmi rozdílná kvalita ubytování v jednotlivých hotelích. Zatímco prostorné
pokoje v luxusním a cenově dostupném hotelu Scandic nabízí ubytovaným týmům potřebný komfort,
oficiální hosté, jury a rozhodčí se musí tísnit v malých pokojíčcích staršího, a cenově dražšího, hotelu
Tulip Inn, kde na ploše o velikosti méně než 9 m2 spí i český zástupce Jury turnaje Milan Čejka, a to
společně se skotským kolegou Samem Stevensonem či česko-slovenská dvojice mezinárodních
rozhodčích Bušík, Filip.
Mimo mistrovská utkání se při MS konají i jednání různých komisí Mezinárodní korfbalové federace,
Výkonného výbor IKF a na závěr i Valné hromady IKF, která je naplánována na sobotu 07.11.2015.
Dle dostupných informací se pak v pátek rozhodne o losu skupin MS hráčů do 23 let, které bude
v červenci 2016 v Olomouci, nebo o požadateli nadcházejícího světového šampionátu, který se bude
konat v roce 2019. Prozatím je jisté, že dalšímistrovství bude mimo Evropu, neboť své návrhy na
pořadatelství podaly pouze dvě země, Jihoafrická republika a Nový Zélend. Poslední zajímavostí je
vypsaný tendr na post výkonného ředitele IKF, který má zajistit kompletní administartivní agendu,
nebo třeba rozvoj „čtyřkového“ korfbalu. Motivací pro případné uchazeče je plat 65 tisíc EUR ročně.
Datum vydání: 4. listopadu 2015

info@korfbal.cz
www.korfbal.cz
Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz

