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O víkendu se ve slovenské Prievidzi konal tradiční mezinárodní korfbalový
turnaj, který si mezi 14 zúčastněnými týmy zahrály všechny všechny
extraligové kluby. Potvrdily se papírové předpoklady a 15.ročník tohoto
turnaje opanovala nejlepší česká družstva, která obsadila kompletně semifinále
a tedy všechna medailová umístění. Již semifinálová střetnutí naznačila, že
extraligová sezóna bude vyrovnaná a težko se bude hledat jasný favorit.
Prostějov porazil Znojmo 12:11 a Č.Budějovice pak obhájce loňského
prvenství Brno 14:12. Ve finále zkušený KCC Sokol České Budějovice porazil nastupující generaci
z Hané 10:6 a při své první účasti na Mayor Cupu si odvezl cenný pohár. Bronz putuje, po vítězství na
Znojmem v poměru 15:11, do Brna, které představilo asi nejzajímavější přestupní tah letošního léta,
když se v jeho dresu objevila bývalá reprezentační opora Lenka Faltýnková.
V areálu VUT Brno, kde se před devíti lety hrálo Mistrovství Světa
2007 v korfbalu, se konalo finálové kolo OVOV 2016 (Odznaku
Všestrannosti Olympijských Vítězů). Po úspěšném vystoupení
korfbalu v rámci Olympijského parku Rio – Lipno pod vedením
bývalého předsedy Českého korfbalového svazu Milana Schwarze,
dostal právě korfbal šanci prezentovat se jako ukázková disciplína i
během tohoto sportovního svátku pro nejlepší sportovce základních
škol z celé republiky. Korfbal si tak mohli osahat mladí sportovci
z celé České republiky a přidala se i jedna z hvězd OVOV Michaela
Hrubá, která reprezentovala Českou republiku přímo na olympiádě v
Riu ve skoku vysokém. A nejen to, za zástupci Českého korfbalového svazu přišli i žáci ze Základní
školy Hartmannsdorf ve středním Sasku a byli korfbalem zcela uchváceni. Na místě sehráli přátelské
utkání a projevili velký zájem o zařazení korfbalu do výuky tělesné výchovy na jejich škole.
Po mnohých změnách v souvislosti přihláškami a odstoupeními týmů v posledních dnech schválil
Výkonný výbor ČKS termínovou listinu na příští sezónu. O mistrovský titul v nejvyšší soutěži bude
usilovat pouze čtveřice týmů, což je nejnižší číslo v historii české nejvyšší soutěže. Věřme, že za
krátku dobu můžeme očekávat to, že ze sedmi týmů v nejvyšší dorostenecké soutěži postupně budou
přibývat i týmy v kategorii seniorské. Dále VV ČKS schválil nový realizační tým reprezentačního
družstva do 19 let, který tvoří hlavní trenér Milan Čejka a jeho asistenti Jiří Podzemský a Hana
Simonidesová. VV rovněž nominoval Milana Schwarze na významný post v ČKSOI (Český klub
sportovních svazů, organizací a institucí) a jmenoval nové složení Sportovně technické komise, která
bude nově pracovat ve složení Lukáš Filip, Zdeněk Pospíšil a Jiří Šuhaj.
Mistrovství Evropy 2016 pro nejlepších deset týmů starého kontinentu začíná v Nizozemsku již za
necelých čtyřicet dní a po sociálních sítích obletěla svět zpráva, že se tohoto sportovního svátku
nebude moci zúčastnit jedna z největších hvězd nizozemského výběru Suzanne Struik.
Děvetadvacetiletá opora PKC Papendrecht a nizozemské reprezentace tak z důvodu zranění pravého
ramene nebude moci usilovat o čtvrté zlato z evropských šampionátu v řadě, když první evropský titul
má doma již z roku 2006.
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