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Již zítra vstupuje úřadující český mistr KK Brno do Poháru mistrů evropských zemí - Europa Cupu 

2016. Jeho soupeřem bude katalánský CK Vallparadis/Assessoria, který původně měl absolvovat 

předkolo s ruským mistrem, který se na poslední chvíli z turnaje omluvil. Katalánci dnes sehrají jen 

utkání mimo soutěž s druhým maďarským týmem 1908 SZAC, který byl zařazen dodatečně a jehož 

výsledky v turnaji nebudou započítány. Předchozí 2 vzájemná utkání Brna a CK Vallparadis  vyzněla 

vždy těsnou výhrou katalánců, doufejme tedy, že do třetice se podaří Brnu konečně zvítězit a postoupit 

do semifinále turnaje. K tomu by mohli napomoci i návrat zraněných hráčů, Petera Bušíka a Ivana 

Vávry, do základní sestavy. Trenér Jakub Máša 

nemá tak k dispozici jen svého nejvyššího hráče 

Romana Věžníka, který musel pracovně 

odcestovat do zahraničí. 

Poslední dny roku 2015 patřily v nizozemském 

Rotterdamu tradičně exhibičnímu turnaji Korfbal 

Challenge, kde se představují nejlepší týmy 

světa. Ve finále se utkala dvě aktuálně nejlepší světová družstva PKC Papendrecht a TOP Sassenheim. 

Vítězem štědře dotovaného, a divácky velice přitažlivého turnaje, se stal úřadující holandský mistr 

PKC, který vcelku jasně vyhrál finále poměrem 26:19. PKC je v roli největšího favorita i na již 

zmiňovaném EC 2016, ve kterém bude soupeřem vítěze  utkání Brno - CK Vallparadis. Nadvláda 

nizozemským šampiónů trvá na EC nepřetržitě od roku 1998. PKC by navíc mohl získat rekordní 

dvanáctou vítěznou trofej z tohoto turnaje, naposledy prohrál v roce 1977 v německé Bochumi. 

Komise rozhodčích ČKS nominovala své zástupce na mezinárodní listinu IKF pro rok 2016. Česká 

republika využila poprvé možnosti zapsat pět jmen, jelikož splnila podmínku mezinárodní federace, že 

v nahlášené pětici bude zastoupena minimálně jedna žena. Příležitost se tak dostalo dvěma 

mezinárodním nováčkům Zuzaně Maňákové a Ivanu Vávrovi, kteří doplnili ostřílenou trojici 

Pazourek, Fridrich, Filip, která má na svých kontech dohromady více než 270 mezinárodních zápasů.  

Soutěžní komise IKF vydala v minulém týdnu dokument, který mění formát několika evropských 

soutěží. Finálový turnaj Europa Cupu bude od roku 2017 hrát 10 týmů místo současných dvanácti, 

bude o den kratší a pořadatelství na nadcházející tři roky je určeno následovně: 2017 – HOL, 2018 – 

los mezi 3. a 4. týmem z letošního EC, 2019 – BEL. Je tedy otázkou, zda EC uvidíme v brzké době 

v České republice. Ta měla podle dlouhodobého plánu přiděleno pořadatelství v roce 2019. Další 

vyhlášená změna se týká účastníků Europa Shieldu, kde budou moci startovat pouze zástupci 

(vicemistři) zemí, které jsou v aktuálních pořadí evropských zemí v Top 10 (vyjma HOL A BEL), a 

které mají pravidelnou domácí soutěž minimálně pro 5 týmů po dobu 5 let. Poslední aktualizace 

specifikuje kritéria a postupové klíče na nadcházející dva evropské šampionáty v roce 2016 a 2018. 

K šesti přímo postupujícím na ME 2016 (HOL, BEL, POR, ENG, CZE, RUS) přibude po dvou 

týmech z kvalifikačních skupin, které se budou hrát na Slovensku (GER, POL, SCO, SVK, SRB, 

GRE, ARM) a ve Francii (CAT, TUR, IRL, WAL, FRA, SWE). Všech deset týmů z ME 2016 se 

kvalifikuje na ME 2018 stejně jako týmy ze třetích a čtvrtých míst zmíněných kvalifikačních skupin. 

Pro ostatní týmy bude šancí dodatečná kvalifikace v roce 2017.  
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