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Klubovým vládcem starého kontinentu je 

opět nizozemský mistr. PKC Papendrecht 

prošel v minulém týdnu budapešťským 

finálovým turnajem Poháru mistrů 

evropských zemí jasně a tradičního soupeře 

z Belgie porazil ve finále rozdílem třídy. 

Český mistr KK Brno dokázal vyhrát 

důležité čtvrtfinálové utkání proti 

katalánskému mistru, ale v zápasech o 

medaile již další vítězství nepřidal a stejně 

jako vloni si odváží i ze své druhé účasti 

„bramborové medaile“. Třetí místo 

vybojovalo již počtvrté portugalské 

mistrovské družstvo KC Benfica, které je pomyslným katem českých medailových nadějí již čtyři 

roky, když postupně porazilo i poslední české mistry KCC Sokol České Budějovice a VKC Kolín.      

V rámci slavnostního udílení cen vítězným družstvům byla rovněž symbolicky předána vlajka IKF 

příštímu pořadateli finálového turnaje Poháru mistrů, kterým bude v lednu 2017 Nizozemsko. Vlajku 

Mezinárodní korfbalové federace tak předal president Maďarské korfbalové federace Daniel Teczes do 

rukou přítomného zástupce KNKV, kterým byl Kees Roodenburg.  

Hned příští víkend bude medailové ambice 

hájit i druhý český zástupce v pohárové 

Evropě. TJ MS YMCA Znojmo vyráží do 

německého Castrol Rauxelu, kde se během 

víkendu bude o bojovat o Europa Shield 2016. 

Znojemské Modré slony čekají nelehcí 

soupeři, ale rozhodně je možné je zařadit do 

širšího okruhu favoritů a v prvním utkání 

turnaje se střetne s katalánským družstvem KC 

Barcelona, které se pyšní slavným jménem, ale 

jejím největším úspěchem je zatím jen sedmé 

místo na Europa Cupu 2014. 

Po finálovém turnaji Europa Cupu 2016 se s bohatou, více než patnáctiletou, kariérou mezinárodního 

rozhodčího rozloučil anglický Paul Jeanes, který ve své kariéře rozhodoval například dvakrát finále 

Poháru mistrů či finále ME do 21 let. Jeho posledním zápasem tak bylo finále EC 2016, kde asistoval 

českému rozhodčímu Lukáši Filipovi, se kterým společně řídili několik velkých finálových střetnutí 

včetně finále ME 2006 ve stejné hale v Budapešti či finále ME 2010 v rotterdamské hale Ahoy. 

V rámci vyhlášení výsledků byl z rukou vicepresidenta IKF Franse Walvise oceněn vyznamenáním 

Pin of Merit za dlouholetou korfbalovou činnost. 
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