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Týden po nejslavnějším klubovém svátku se 

uskutečnil i druhý klubový turnaj letošního 

roku Europa Shield 2016, který se konal 

v německém Castrop-Rauxelu. Vítězem se 

stal katalánský tým KC Barcelona, který tak 

slaví největší úspěch své dosavadní existence. 

Turnajem prošlo barcelonské družstvo 

překvapivě suverénně, když ve skupině i v 

semifinále své soupeře zcela deklasovalo a ve 

finále zdolalo loňského obhájce titulu BEC 

Korfbal Club z Anglie. Český zástupce na turnaji TJ MS YMCA Znojmo skončil až na sedmém místě, 

což je nejhorší výsledek českého týmu v historii tohoto turnaje a jasně to ukazuje, že ústup z pozic 

českého korfbalu není náhodný. Posledním českým vítězem tohoto turnaje tak zůstává KCC Sokol 

České Budějovice se svým triumfem v roce 2012. 

V Belgii, která je historicky druhou nejúspěšnější zemí světového 

korfbalu, ocenili během minulého víkendu nejlepší korfbalisty 

roku 2015. Tradiční slavnostní akce, která nese název „Noc 

Lauerátů“ se konala v sobotu večer ve Wijnegemu a jako obvykle 

přitahovala velkou pozornost nejen belgické korfbalové veřejnosti. 

Hráčkou roku se stala Nikki Schilders z KC Boeckenberg, hráčem 

roku její spoluhráč Nick Janssens, trenérem roku byl vyhlášen 

kouč AKC Chris Palinckx a rozhodčím roku mladý a velmi 

perspektivní mezinárodní rozhodčí Miguel Wengsma.    

Následující víkend bude opět patřit české reprezentační třiadvacítce, která se pod vedením trenérů 

Kracíka a Konečného intenzivně připravuje na nadcházející Mistrovství světa U23, které začíná 

v Olomouci již za 165 dní. Reprezentace se, mimo porce tréninkových hodin, střetne v Kostelci na 

Hané v rámci extraligových zápasů s KCC Sokolem České Budějovice a s týmem TJ MS YMCA 

Znojmo.  

Právě zmiňované Mistrovství světa hráčů do 23 let je aktuálně i žhavým tématem na mezinárodní 

korfbalové scéně. Po překvapivém odřeknutí účasti ze strany Belgie projevily již eminentní zájem dva 

národní svazy, které by rády zaujaly uvolněné místo. První se ozvalo Turecko, které bylo dokonce 

adeptem na pořadatelství tohoto šampionátu a následně jej tento týden doplnilo se svou nabídkou 

Maďarsko. Obě družstva však musí vyčkat na resumé Německa, případně Ruska, jelikož právo účasti 

je určováno dle výsledků evropské kvalifikace. Další otázka o účasti se rovněž v těchto dnech objevila 

na druhé straně zeměkoule u protinožců. Na stránkách australské korfbalové federace byla zveřejněna 

jakási nominační výzva pro zdejší mladé sportovce, která žádá adepty, aby se zúčastnili světového 

šampionátu a týden předtím i přípravného kempu v Nizozemsku – podmínkou zařazení do národního 

družstva je pouze požadovaný věk, ochota sportovat i bez znalosti korfbalu a vycestovat na necelé tři 

týdny do Evropy, a to vše za částku ve výši cca 3-4 tisíce australských dolarů. 
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