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Pět týdnů před konáním Europa Shieldu 2016 se náš zástupce, druhý tým
loňské základní části TJ MS YMCA Znojmo, dozvěděl své soupeře
v základní skupině. Znojemští postupně narazí na německý Schweriner
Korfball Club, na portugalský CCCD, který má se svém týmu nejlepšího
střelce posledních dvou ročníků tohoto turnaje Bruno Amarala a na
katalánský tým KC Barcelona. Jihomoravský celek se pokusí navázat na
poslední české vítězství Českých Budějovic z roku 2012.
Další zprávou z mezinárodní scény je potvrzení mistrovství světa univerzitních reprezentací pro rok
2018, FISU University World Championship. Tento turnaj v mezinárodním kalendáři nahrazuje MS
do U23, které se příští rok bude konat naposledy. Po loňském prvním relativně úspěšném pokusu
uspořádat univerzitní šampionát v Anglii pod patronací FISU, bude v roce 2018 hostit turnaj se vší
parádou portugalské město Vila Real.
President IKF Jan Fransoo byl oceněn Nizozemským
královským korfbalovým svazem (KNKV), který mu udělil
cenu „Wilson Honorary Trophy“. Informaci přinesl web
Mezinárodní korfbalové federace. Tuto cenu uděluje KNKV
každoročně již od roku 1937 a Jan Fransoo ji obdržel z rukou
presidenta KNKV Roba Meijera, a to za přínos k rozvoji a
propagaci korfbalu ve světě. Tato cena nese jméno podle
bývalého dlouholetého presidenta KNKV a později IKF S.A.
Wilsona.
O víkendu se poprvé zapojí reprezentační výběr do 23 let pod vedením trenéra Ivo Kracíka do
extraligové soutěže, když v sobotu nastoupí proti VKC Kolín a v neděli pak proti SK RG Prostějov.
Mimo zmíněné zápasy čeká naše mladé reprezentanty i několik tréninkových jednotek a celá příprava
tohoto reprezentačního týmu směřuje k poslednímu světovému šampionátu této věkové kategorie,
který bude hostit Česká republika v červenci příštího roku v Olomouci. Právě častější zápasová
příprava byla požadavkem hlavního trenéra při sestavování reprezentačního programu naší
třiadvacítky.
A zůstáváme i nadále v Olomouci, kde se konalo poslední letošní zasedání Výkonného výboru ČKS,
které bylo doplněno i o šest pozvaných hostů z řad komisí a školního korfbalu. Zásadním rozhodnutím
Výkonného výboru je dodatečná přihláška českého národního týmu na Mistrovství Evropy 2016, které
se bude konat v Nizozemsku na podzim příštího roku. VV ČKS, po několika změnách podmínek ze
strany IKF, nakonec revokoval svoje předchozí rozhodnutí, a to zejména díky tomu, že IKF dodatečně
vyhlásila tento turnaj za kvalifikaci na následující ME 2018. ČKS zároveň vyjádřil na adresu IKF
vážné znepokojení nad nestandardními postupy při administraci turnajů, přetrvávající nejasnosti počtu
účastníků a rovněž proměnlivosti postupových kritérií. Dalším zajímavým bodem programu bylo
představení návrhu loga MS 2016 hráčů do 23 let, které opět pochází z dílny marketingového esa
českého korfbalu, Martina Žáka. Zajímavostí je, že do finálního návrhu se aktivně zapojili všichni
účastníci jednání. Logo Vám představíme v příštím čísle našeho týdeníku.
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