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Mistr České republiky 2016 KK
Brno již zná své soupeře na
finálovém turnaji Poháru mistrů
evropských zemí, který se
uskuteční v lednu v nizozemském
Sassenheimu. Nejlepší družstvo
minulé sezóny České korfbalové
extraligy se v základní pětičlenné
skupině střetne s domácím favoritem TOP/Quoratio Sassenheim, s katalánským Korfball Club
Vallparadis, který je nabitý úspěšnými bronzovými reprezentanty z nedávného ME a dále pak ještě
s tureckým mistrem Kocaeli University Sport Club a maďarským Szentendrei Kinizsi Honvéd SE.
Europa Cup 2017 se bude poprvé hrát v novém formátu pro deset nejlepších mistrovských družstev ze
zemí starého kontinentu tak, že první dva dny odehrají družstva vždy po dvou zkrácených zápasech ve
skupině a třetí den je pak čekají zápasy o konečné umístění.
V rámci projektu Školního korfbalu se v posledních
týdnech začaly hrát školní turnaje na dalších školách,
a to základních i středních. První dva turnaje tak mají
za sebou ve Vratimově, kde bylo odehráno celkem 12
utkání a aktivně se zapojilo více než padesát dětí ve
věkových kategoriích U9 a U11. Historicky první
turnaj proběhl i na víceletém Biskupském Gymnáziu
v Ostravě, kde se hrálo dokonce ve třech kategoriích –
U13, U16 a U19. V dalších týdnech pak jsou na
programu i další turnaje, tentokráte na ZŠ
Michálkovice, kde již druhým měsícem funguje
korfbalový koužek a korfbal se těší podpoře i od vedení městského obvodu Ostrava Michálkovice.
Během uplynulého Mistrovství Evropy se v Nizozemsku měl zasedání i Councilu Mezinárodní
korfbalové federace IKF, který mimo jiné rozhodl, že Mistrovství Světa v roce 2019 bude pořádáno pro
dvacet družstev, čímž se zvyšuje počet účastníků z původních šestnácti. V usnesení se předpokládá
navýšení vždy o jednu zemi z každého kontinentálního šampionátu – tedy z Evropy, Afriky, Ameriky a
ze spojeného Mistrovství Asie a Oceánie.
Během evropského šampionátu v Nizozemsku docházelo i k mnoha zkomoleninám jmen účastníků –
jak hráčů, trenérů, ale i třeba rozhodčích, s čímž se čeští pořadatelé světového šampionátu v Olomouci
elegantně vyrovnali tím, že před utkáním nastupovali se znělkou šampionátu a následovaly národní
hymny. A tak se v českém reprezentačním dresu nastupoval k utkáním třeba Krejčíř, Čak či Petčak pod
vedením trenéra Kračeka. Finálové utkání pak rozhodoval „Buzik a Phillipijnen“. Správně však bylo,
že jsme ve finále mohli vidět dvojici působící ve Školním korfbalu Bušík – Filip, která má v letošním
roce na kontě téměř stovku zápasů ve školních soutěžích.
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