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V prvním letošním vydání Korfbalového zpravodaje Vám
přinášíme přehled nejvýznamnějších mezinárodních akcí
roku 2016. Leden bude tradičně patřit klubovým
evropským soutěžím, jaro světovým mládežnickým
pohárům a léto a podzim pak nejvýznamnějším podnikům
letošního roku.

První velkou mezinárodní událostí roku bude, jako již obvykle, Pohár mistrů evropských zemí –
Europa Cup 2016. Letošní ročník, který je jubilejním padesátým v historii, uspořádá maďarská
korfbalová federace v maďarském hlavním městě Budapešti, kde se bude finálový turnaj evropského
poháru konat již potřetí za posledních pět let. Turnaj se koná v termínu 13.-16. ledna a český mistr KK
Brno, pod vedením trenéra Jakuba Máši, nastoupí ke svému prvnímu utkání ve čtvrtek 14. ledna, kdy
poměří své síly s lepším ze souboje mezi ruským a katalánským mistrem HSS State University vs. CK
Vallparadis/Assessoria. Vítěz tohoto souboje pak postupuje do bojů o medaile, což je jasný cíl českého
mistra, který v loňském roce, při své premiéře na tomto turnaji, skončil na čtvrté příčce.
Další klubovou soutěží je Europa Shield 2016, který se bude konat ve dnech 22.-24.ledna v německém
Castrop Rauxelu. Za Českou republiku si zde vybojoval účast tým TJ MS YMCA Znojmo a v základní
skupině se postupně střetne s katalánským týmem KC Barcelona, s portugalským CCCD a
s německým KC Schwerinen. Znojemský tým rozhodně lze zařadit do užšího okruhu favoritů tohoto
turnaje i proto, že patří mezi vítěze Europa Shieldu ze začátku tohoto století.
Jarní měsíce tohoto roku budou opět ve znamení světových pohárů ve věkových kategoriích do 17 let
a do 19 let, které budou hostit nizozemská města Schijndel a Leeuwarden. Česká reprezentace do 19
let pak pojede na U19 Korfbal World Cup s vysokými ambicemi, neboť tým hlavního trenéra Davida
Konečného se prakticky v nezměněné sestavě koncepčně připravuje již několik let a právě tento turnaj
by měl skutečným vrcholem této věkové kategorie. Můžeme se tedy těšit na konec března, kdy ve
dnech 25.-27. března budou naše lvíčata U19 bojovat o nejvyšší příčky a při výjezdu je doprovodí i
výběr U17, který se stejném termínu bude připravovat rovněž v Nizozemsku. Druhý zahraniční výjezd
kategorie U17 je následně naplánován na konec května, kdy naši nejmladší reprezentanti doprovodí
kategorii U23 v rámci přípravy na světový šampionát.
Nejvýznamnější korfbalovou světovou akcí roku 2016 bude nepochybně Mistrovství světa hráčů do 23
let a bude se ve dnech 9.-16. července konat v Olomouci, kde se úspěšně konalo i ME U21 2014 a
Český korfbalový svaz využije získaných zkušeností a za pomoci Univerzity Palackého, města
Olomouce a Olomouckého kraje zde uspořádá i akci té nejvyšší světové úrovně. Jedinečnost tohoto
turnaje je i v tom, že se poprvé na tomto turnaji představí týmy z pěti světových kontinentů. České
reprezentační družstvo hlavního trenéra Ivo Kracíka bude chtít navázat na jedinou českou medaili
z této akce, kterou je bronz z MS U23, kterou vybojoval český tým pod vedením trenéra Milana Čejky
z roce 2001 v jihoafrické Pretorii.
Na přelom října a listopadu je naplánováno seniorské Mistrovství Evropy 2016, které bude pořádat
Nizozemsko a kde se střetne deset nejlepších týmů starého kontinentu o titul evropského šampiona.
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