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Uplynulý víkend byl ve znamení bojů v evropských
kvalifikacích o čtyři volná místa na Mistrovství Evropy, které
se bude konat ve dnech 22.-30. října v nizozemském
Dordrechtu. Ve slovenské Nitře jasně kralovalo Německo,
které nemělo soupeře a bez porážky a bez větších problémů
postoupilo z prvního místa. Druhé postupové místo
vybojovalo Polsko a na třetím místě (prvním nepostupovém)
se umístilo Slovensko, které v nejdůležitějším zápase
podlehlo Polsku po dramatickém prodloužení, ve kterém
padly dokonce tři „Zlaté góly“. Výbornými výkony se na turnaji
prezentovali hráči z české nejvyšší soutěže, zejména
jednadvacetiletá Zuzana Bušíková, která byla nejlepší
dámskou střelkyní tohoto kvalifikačního turnaje se 14 koši a
její bratr Peter, který byl se šestnácti koši třetím nejlepším
střelcem turnaje.
Západní skupina, která se odehrála ve Francii, přinesla ještě více dramatických duelů a
nejedno překvapení. Tím největším je zcela jistě celkové prvenství Turecka, které ve finále
porazilo favorizovaný tým Katalánska. Oba týmy si rovněž zajistily postup na podzimní
evropský šampionát, na třetím nepostupovém místě pak skončilo domácí družstvo Francie,
pro které však tři vítězné zápasy na tomto turnaji byly historickým úspěchem. Smolný tunaj
na duhou stranu odehrálo Irsko, které dvakrát prohrálo v prodloužení a skončilo až na pátém
místě, ale dokázalo hrát více než vyrovnaně i s vítězným Tureckem, které ve zvájemném
zápase srovnávalo stav zápasu až v závěrečné minutě.
Hned v pondělí pak proběhl los základních skupin Mistrovství Evropy 2016 a česká skupina
by se dalo nazvat skupinou smrti, neboť naše reprezentace se poměří s úadujícími šampióny
z Nizozemska, s bronzovými Portugalci, s Anglií a s Polskem. Ve druhé skupině se pak
střetnou týmy Belgie, Německa, Turecka, Ruska a Katalánska.
V Kostelci na Hané bude dalším dílem pokračovat i příprava reprezentačního družstva do 23
let, jehož vrchol se již nezadržitelně blíží, neboť světový šampionát začíná přesně za jeden
měsíc a jeden den. Český reprezentační tým pod vedením hlavního trenéra Ivo Kracíka ještě
zvládne tři víkendové soustředění (dvakrát v Kostelci a na závěr přímo v Olomouci).
Při příležitosti pouhého měsíce do začátku největší světové události korfbalového roku bude
zítra spuštěn i oficiální web turnaje, a to na adrese: http://u23wkc.korfbal.cz. Webové
stránky světového šampionátu budou výhradně v anglickém jazyce a samozřejmostí je i to,
že se bude jednat o tzv. responzivní web – tedy takový, který se elegantně přizpůsobí
každému zařízení, ve kterém bude spuštěn.
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