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Minulý víkend se konal tradiční a
prestižní turnaj pro druhé, příp. třetí týmy
národních soutěží – Europa Shield. KK
Brno, které reprezentovalo Českou
republiku, doplatilo na smolnou porážku
v prvním zápase, nepostoupilo do
semifinále. Zápas o celkové 5.místo jistě
nebyl cíl, se kterým aktuálně třetí tým
české extraligy na turnaj odjížděl.
Konečné šesté místo je zklamáním jak
pro brněnský tým, tak i pro celý český
korfbal.
V uplynulých dvou týdnech se odehrály dva nejprestižnější evropské klubové turnaje a čeští zástupci
(VKC Kolín a KK Brno) shodně dokázali zvítězit pouze v jediném zápase, což není příliš úspěšná
vizitka českého korfbalu. Jistě bude třeba výsledky a jejich příčiny hlouběji analyzovat, ale jediné dvě
vítězství nad ruským mistrem a maďarským vicemistrem by měly být pro náš vrcholový korfbal
alarmující.
Česká republika se oficiálně přihlásila na Mistrovství Evropy U21 2014, což je pouze formální
záležitostí, neboť účast pořadatelské země se předpokládá. Na tomto korfbalovém svátku, který se
bude 6.-12.července tohoto roku konat v Olomouci, se představí 12 nejlepších juniorských týmů
starého kontinentu. Turnaj je zároveň kvalifikací na Mistrovství světa do 23 let, které se uskuteční
v roce 2016.
Další přihláška, tentokrát na Mistrovství Evropy seniorů 2014, které se bude konat v portugalském
městě Maia, se nachází ve schvalovacím procesu VV. Ten musí nejprve prostudovat pořadateli zaslané
materiály a rozhodnout o účasti české reprezentace na tomto turnaji.
Výkonný výbor rozhodl o personálním složení Disciplinární komise ČKS. Nová předsedkyně komise
Aneta Lešánská, která byla do funkce jmenovaná 01.01.2014, předložila VV návrh na personální
obsazení, který byl akceptován. V disciplinární komisi budu pracovat Petr Pešák, Kateřina Zelinková a
Martina Weissová. V předpokládaném pětičlenném složení chybí ještě jedno jméno a případní
zájemci se mohou obrátit přímo na novou předsedkyni mailem na aneta.lesanska@korfbal.cz.
V pondělí 3.února 2014 je poslední možnost podat přihlášku do výběrového řízení na pořadatele
finálových dní, které se budou konat, dle jednotlivých věkových kategorií, v měsících dubnu a květnu.
Písemné zpracované přihlášky je nutno doručit elektronicky na e-mailovou adresu stk@korfbal.cz.
Mezinárodní korfbalová federace vydala aktuální žebříček pořadí světových zemí. Česká republika
figuruje na 8.místě před Austrálií a Čínou. Korfbalu stále dominuje Nizozemsko, ale jen
s minimálním náskokem před Belgií. Další pořadí na 3.-7. místě je následující: Taiwan, Anglie,
Portugalsko, Katalánsko a Německo.
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