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Uplynulý víkend proběhl ve Znojmě
finálový turnaj Českého poháru a
z vítězství
se,
ke
spokojenosti
domácích fanoušků, radovali znojemští
Modří sloni, kteří v semifinále
s přehledem porazili oslabený VKC
Kolín a ve finále si svěřenci trenéra
Aladára Danča, ve velice pohledném
zápase,
poradili
i
s letošními
vicemistry KCC Sokol z Českých
Budějovic. Po zásluze tak vyhráli
znovuobnovenou soutěž, která se do
budoucna stane opět stabilní součástí
termínového kalendáře, a zároveň získali finanční odměnu ve výši 5.000,- Kč, kterou pro vítězné
družstvo vypsal Výkonný výbor Českého korfbalového svazu. Na třetím místě se umístil KK Brno,
který vyhrál souboj poražených semifinalistů. Ve stejný den se ve Znojmě konala i Valná hromada
ČKS, která mimo jiné zvolila členy Revisní komise a schválila nové stanovy.
V úterý 6. října se v Praze v Tyršově domě uskutečnilo setkání zástupců sportovních svazů
s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Ministryně ve svém projevu
slíbila předložení nového zákona o sportu, vytvoření dlouhodobé koncepce do roku 2025. Dále paní
ministryně informovala o pozastavení podávání žádostí o podporu z Program VIII – Organizace sportu
ve sportovních klubech a o jeho novém vyhlášení do 9. 10. 2015 s tím, že žádosti budou podávat
SK/TJ přímo MŠMT, které je bude i samo rozdělovat.
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace byl zveřejněn
postupový klíč, který bude použit na nadcházejícím Mistrovství světa
2015, na základě jehož výsledků se osmička zemí kvalifikuje na
Světové hry 2017, které se budou konat v polské Wroclavi. Jedinou
jistotu má před MS 2015 pouze domácí reprezentace Polska. Ostatní
země budou soupeřit o zbylých sedm míst s tím, že první neevropský
celek se kvalifikuje pouze v případě, pokud se umístí do jedenáctého
místa.
Zajímavou částí doprovodného programu Mistrovství světa 2015 v Belgii je turnaj v golfu, nazvaný
First Golf World Korfball Championship. Dle tvrzení generálního sekretáře belgického svazu, Jana
van den Berghe, jsou korfbalisté vášnivými golfisty, o čemž svědčí fakt, že golfové vášni propadla i
jedna z největších person světového korfbalu, Ben Crum. Turnaj se uskuteční ve volný den
šampionátu, 2.listopadu, v Tenesse Golf Clubu, nacházejícím se poblíž Antwerp, a zúčastnit se mohou
všichni účastníci MS.
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