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Uplynulý víkend hostil velšský Cardiff předkolo
Poháru mistrů evropských zemí, kterého se
zúčastnilo 8 družstev, jež bojovalo o 4 volná
místa na finálovém turnaji, který se bude konat
v nádherné atmosféře u mistra nizozemské
Korfballeague, u týmu TOP Sassenheim. Pro
Wales to byl historicky první oficiální turnaj na
jeho území a postup si během víkednového klání
zajistily německý mistr KV Adler Rauxel,
polský mistr UKK WUM Warsawa, maďarský
Szentendrei Korfbal Klub a turecký Kocaeli
University Sport Club. Na pátém a prvním
nepostupovém místě skončil slovenský šampión SKK Dolphins Prievidza, v jehož dresu excelovali
sourozenci Bušíkovi, kteří zaznamenali celkem 28 košů, což je více než polovina košů slovenského
mistra. Oba však nemusí smutnit, protože dle kuloárních informací jim Europa Cup 2017 neunikne,
neboť v následujících dnech podepíší hostovací lístky do družstva KK Brno, které má postup do
finálového turnaje předem zajištěn díky loňskému čtvrtému místu.
Nizozemští pořadatelé Mistrovství Evropy 2016, které
vypukne již za necelé čtyři týdny, představili upravené
oficiální
stránky
turnaje
na
adrese
http://thisiskorfball.com,
kde
můžeme
najít
„překvapivou“ analýzu, které favorizuje družstva
Nizozemska a Belgie, jakožto největší adepty na titul.
Zajímavější je však informace, že již nyní jsou téměř
vyprodány vstupenky na finálový den a finále tak téměř
jistě bude v Dordrechtu před plnou halou, kde více než
čtyři tisícovky diváků budou sledovat souboj o nejlepší tým starého kontinentu živě a nejlepší družstva
se mohou těšit na skvělou atmosféru.
Domácí soutěže bylo nutné opět upravovat, neboť se z Ligy starších žáků na poslední chvíli a po
schválení termínové listiny Výkonným výborem ČKS odhlásil KK Brno Nový Lískovec „B“. Nově
upravená termínová listina byla STK připravena téměř okamžitě, ale je jasné, že to přinese nejednu
komplikaci pro ostatní týmy, které budou muset změnit některé z pořadatelských termínů.
V úterý 27.září 2016 se v Praze konala Vlaná hromada ČKSOI (Český klub sportovních svazů,
organizací a institucí). V rámci této Valné hromady proběhly rovněž volby předsedy ČKSOI, členů
předsednictva a zástupců ČKSOI v Plénu ČOV na volební období 2016-2020. Nominantem Českého
korfbalového svazu byl Milan Schwarz, který byl zvolen jako jeden z devíti zástupců ČKSOI v Plénu
Českého olympijského výboru a korfbal tak potvrdil svou významnou pozici mezi sporty, které zatím
nemají své zastoupení mezi vyvolenými sporty na programu olympijských her.
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