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O uplynulém víkendu proběhl
v nizozemském
Sassenheimu
51.ročník Poháru mistrů evropských
zemí – Europa Cup 2017. Finálového
turnaje se zúčastnilo celkem
nejlepších devět šampiónů ze zemí
starého kontinentu. Vítězem se stal
pořadatelský nizozemský mistr TOP
Sassenheim, který potvrdil nadvládu
týmů z Nizozemska, která trvá již od
roku 1998, kdy se naposledy radoval
belgický šampión Catbavrienden
Antwerp. TOP Sasseneim si tak
připsal třetí triumf při své třetí účasti na finálovém turnaji a zařadil se na druhé místo v historické tabulce
vítězství Alfons Jannsens Trophy po bok právě již zmiňované Catbavrienden, Koog Zaandijk, DOS´46
a Deetos Dordrecht, kteří s odstupem hledí na nedostižný PKC Papendrecht.
Český mistr KK Brno při své třetí účasti zaznamenal
nejhorší výsledek, když skončil na šestém místě.
V základní skupině brněnští porazili první den turnaje
s přehledem tureckého i maďarského mistra, ale tím jejich
úspěšné tažení skončilo. Druhý den podlehli katalánskému
Vallparadis i domácímu TOP a čekal je boj o konečné
5.místo, ve kterém nestačili na portugalskou Benfiku.
Největším překvapením turnaje byl pak anglický mistr
Trojans, který dokázal dvakrát v poslední minutě (proti
Benfice i proti Vallparadis) otočit nepříznivý výsledek a radoval se podruhé v historii z bronzových
medailí, když dokázal vyrovnat svůj nejlepší výsledek z roku 2012. Český tým zaznamenal alespoň
malou individuální náplast, když na třetím místě střelecké tabulky se umístila Štěpánka Jonáková, která
nastřílela 19 košů.
Zajímavostí na závěr letošního Europa Cupu bylo i losování příštího pořadatele, který bude hostit pohár
mistrů Europa Cup 2018. Dle rozhodnutí IKF se totiž nově pořadatelství finálového turnaje pro nejlepší
bude střídat ve čtyřletém cyklu, a to mezi čtyřmi nejlepšími zeměmi. Pro rok 2018 se losovalo mezi
Anglií a Katalánskem a los určil jako pořadatele Katalánsko, a tak se příští český mistr může těšit na
cestu do slunné Barcelony. V roce 2019 pak bude pořadatelem Belgie.
Na stránkách worldkorfball.com bylo rovněž zveřejněno rozlosování základních skupin Europa Shield
2017, tedy druhé nejvyšší klubové soutěže. Českého vicemistra KCC Sokol České Budějovice tak čekají
již za deset dní celkem přijatelní soupeři v podobě německého SG Pegasus, katalánského CK Montcada
a portugalského CRC Quinta Dos Lombos. Jihočeši budou chtít navázat na svá vítězství na tomto turnaji,
který již v historii dokázali dvakrát vyhrát, a to v letech 2001 a 2012.
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