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Uplynulý víkend se konal na
východě Čech v Náchodě Český
pohár žákovských kategorií. Turnaj,
který již tradičně pořádá náchodský
klub PKC Náchod, byl opět velmi
úspěšný a medaile se rozdělovaly
po dramatických bojích hned ve
třech kategoriích. V minižácích se
z prvního místa radovalo družstvo
VKC Kolín (na obrázku), které ve
finále zvítězilo až po penaltovém
rozstřelu, v mladších žácích KK Brno Nový Lískovec, který předtím opanoval i halovou
sezónu a ve starších žácích pak KC ZŠ Šenov.
U příležitosti této akce, na které se odehrálo několik desítek korfbalových zápasů, proběhlo i
školení rozhodčích, které vedla dvojice aktivních mezinárodních rozhodčích Lukáš Pazourek,
který již má za sebou ME U21, ME seniorů či finále Světového poháru U17 a Peter Bušík,
jenž rovněž absolvoval ME U21, MS seniorů a finále Světového poháru U19 či finále Europa
Shieldu. Školení se aktivně zúčastnilo 13 rozhodčích, z čehož bylo 5 úplných nováčků, kteří
se představili se velmi dobrém světle a pro Komisi rozhodčích a pro jejich kluby je to velice
pozitivní i z toho pohledu, že od příští sezóny musí pořadatelské kluby všech žákovských
kategorií zajišťovat rozhodčí sami z vlastních řad.
Do posledního měsíce přípravy vkročila i reprezentační třiadvacítka, která se sešla v Kostelci
na Hané, kde pod vedením trenérské dvojice Kracík – Konečný, pilovali naši reprezentanti
zejména útočnou souhru, neboť ve zkrácených zápasech na nadcházejícím Mistrovství světa
bude efektivita zakončení hrát významnou roli, čehož si je ostřílená dvojice trenérů velmi
dobře vědoma.
Světový šampionát v Olomouci bude unikátní v mnoha směrech, ať již se jedná o délku hrací
doby, její rozdělení na čtvrtiny či tu kutečnost, že v této kategorii se bude jednat o poslední
akci. Další jeho výjimečností bude ta skutečnost, že poprvé se na významné akci objeví nový
CEO IKF – tedy výkonný ředitel Mezinárodní korfbalové federace Tilbert La Haye, který bude
přítomen druhé polovině turnaje včetně finálového dne a předávání medailí.
Na stránkách IKF byl rovněž, po odehraných kvalifikacích na evropský šampionát 2016,
zveřejněn i postupový klíč na Mistrovství Evropy 2018, které je plánováno pro 16 týmů
rozdělených do dvou výkonnostních skupin. Do vrchní skupiny, která se utká o titul Mistra
Evropy, postoupí 8 nejlepších týmů z ME 2016. Týmy na devátém a desátém místě budou
doplněny Walesem, Skotskem, Francií a Slovenskem, které se umístily v kvalifikacích na
třetích, resp. čtvrtých místech. Poslední dvě místa pak budou obsazena na základě
dodatečné kvalifikace, která se odehraje v roce 2017.
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