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Již v sobotu minulého týdne začalo v nizozemském Dordrechtu
očekávané Mistrovství Evropy 2016, kterého se účastní deset
nejlepších týmů starého kontinentu. Česká reprezentace nakonec,
po změně programu úvodního dne na poslední chvíli, hrála první
utkání turnaje proti Polsku a prvním střelcem tohoto šampionátu
byl Vlastimil Krejčí (na obrázku), když po pěti minutách utkání
jistě proměnil penaltu. Důvodem změny času zápasu našich
reprezentantů byl opožděný příjezd tureckého národního týmu,
který čekal velice dlouho na hranicích Turecka než dostal
povolení k výjezdu ze země, protože v autobuse tureckých
korfbalistů se nacházelo příliš mnoho vysokoškolsky vzdělaných
osob a vysoškolských studentů, které turecká vláda nechtěla
pustit ze své země z obavy z jejich emigrace do západní Evropy.

Česká reprezentace tak úvodní zápas proti Polsku jasně vyhrála,
ale po dni volna nestačila po tragické první čtvrtině na tým
Anglie, následně ani na tým Portugalska a po dnešní porážce
s Belgií skončila v základní skupině až na čtvrtém místě (podrobné reportáže ze všech zápasů můžete
nalézt na svazových stránkách www.korfbal.cz). Po zítřejším dni volna se tak utká se čtvrtým týmem
ze druhé skupiny – s Ruskem o to, kdo postoupí do skupiny o 5.-7.místo. Další účastníci skupiny
budou vítězové duelů Německo – Polsko a Anglie – Turecko. Poražení budou bojovat ve skupině o 8.10. konečné pořadí na tomto turnaji.
Ubytování českého reprezentačního družstva
provázely již jen menší komplikace, neboť dámská
část týmu měla k dispozici pouze manželské
postele se společnou dekou. Podobné problémy
však museli zkousnout i rozhodčí, kteří byli
ubytováni v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu
Van Der Valk a společné lože musela tak sdílet i
česko-slovenská dvojice mezinárodních rozhodčích
Lukáš Filip a Peter Bušík. Česká reprezentace však
udělala i výbornou zkušenost u partnerského klubu,
který ji byl na tomto mistrovství přidělen organizačním výborem ME. Jedná se o klub HKC
Hardinxveld Giessendam, který připravoval pro naše reprezentanty stravovací servis ve vybranýh
dnech a propůjčil jí i své tréninkové prostory.
Delegáti volebního pléna ČOV zvolili na dnešním zasedání v kongresovém centru České národní
banky do svého čela Jiřího Kejvala, který tak obhájil svou pozici a bude v následujících čtyřech letech
i nadále předsedou ČOV. Do výkonného výboru ČOV se nedostal zástupce Česko korfbalového svazu
Milan Schwarz, který zůstává členem Pléna ČOV, do kterého byl zvolen před 14 dny složkou ČKOIS.
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