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Největší událostí v korfbalovém světě během minulého
týdne byly jistě Interland zápasy mezi nejlepšími týmy
světa, tedy mezi Nizozemskem a Belgií, které se tradičně
konají na přelomu ledna a února. Zápasy všech čtyř
věkových kategorií se těšily velkému zájmu korfbalové
veřejnosti a nová korfbalová hala v Dordrechtu, kde hraje
jeden ze slavných klubů nizozemské historie Deetos
Dordrecht, byla zcela vyprodána a sledovala top korfbal
v podání nejlepších hráčů světa (na obrázku je souboj ze
zápasu seniorských reprezentací). Opět se ukázalo, že
náskok Nizozemců se nijak nezmenšuje a do budoucna
nebude lehké je porazit v jakékoli věkové kategorii (více
informací o těchto zápasech můžete najít zde
http://www.korfbal.cz/article/2014-02-02-cesky-rozhodciv-akci-mezistatni-zapasy-nizozemsko-vs-belgie).

Na druhé straně zeměkoule se konal, pod dohledem
presidenta IKF Jana Fransoo, první IKF Pan Americký
šampionát, kde vítězství slavila Brazílie, která ve finále
přehrála nováčka v korfbalovém světě – Kolumbii a
zajistila si tak, jako první na světě, postup na Mistrovství světa, které se bude konat příští rok v Belgii.
Evropské národní týmy budou bojovat o postup na světový šampionát až na přelomu října a listopadu
v portugalské Maie. Bylo oznámeno složení skupin a je jisté, že česká reprezentace se první den
turnaje utká s domácím Portugalskem (25.10.), den poté bude následovat zápas proti Katalánsku a
základní skupinu uzavře Česká republika v pondělí 27.10. proti jednomu z favoritů na stupně nejvyšší,
proti Belgii.
Univerzita Palackého v Olomouci, jménem Prof. RNDr. Miroslava Mašláňe, CSc. přijala oficiální
záštitu nad Mistrovstvím Evropy hráčů do 21 let, které se uskuteční 6.-12. července 2014 právě
v univerzitní hale v Olomouci. Univerzita rovněž přijala účast na spolupořadatelství spočívající
v pomoci organizačního zajištění akce.
V pátek 21.2.2014 se uskuteční v Brně zasedání Výkonného výboru ČKS. Na adresu vv@korfbal.cz
lze do 19.2.2014 zasílat Vaše žádosti, podněty či sdělení pro toto jednání.
Sportovně-technická komise obdržela kandidatury na pořadatelství finálových dnů. Pro každou
kategorii je evidován vždy jen jeden uchazeč. Zatím se nám podařilo zjistit, že o pořádání finále
minižáků požádalo Znojmo, o mladší a starší žáky České Budějovice a o dorostenecké finále
Prostějov. Finální rozhodnutí náleží STK, které lze očekávat do konce týdne.
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