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Mezinárodní korfbalová federace IKF
vydala aktuální ranking – tedy žebříček
pořadí reprezentačních družstev, který
je pravidelně sestavován na základě
výsledků velkých mezinárodních
turnajů. Započítavájí se výsledky
Mistrovství světa seniorů i kategorie do
23 let, dále výsledky kontinentálních
šampionátů seniorů i juniorů do 21 let, světového univerzitního šampionátu a konečně ještě European
Bowlu. V aktuálním pořadí se Česká republika propadla, z důvodu neúspěšného vystoupení na
nedávném ME 2016, až na sedmé místo, když ji přeskočilo Německo a Čína. Tento propad bude
znamenat horší postavení naší reprezentace do losů nadcházejících šampionátů.
Na základě tohoto žebříčku byl vylosován i příští velký turnaj, kterým budou Světové hry 2017, které
se budou konat ve dnech 21.-25. července v polské Wroclavi a kam se česká reprezentace z důvodu
výsledkového propadáku na MS 2015 nekvalifikovala. Los samotný přinesl velkou senzaci, neboť dva
tradiční fináloví rivalové Nizozemsko a Belgie se střetnou již v základní skupině, kde je ještě doplní
Čína a Austrálie. Druhou skupinu pak tvoří týmy Taiwanu, Německa, Velké Británie a domácího Polska.
Systém turnaje však dává šanci oběma rivalům dostat se do finálového souboje, pokud by dokázali
zvítězit v semifinálových utkáních, která jsou na pořadu 24. července.
Belgická královská korfbalová federace – KBKB
pořádala
tradiční
slavnostní
událost
pojmenovanou Nacht van de Laureaten, která je
oslavou belgického korfbalu a na které jsou
každoročně vyhlašováni nejlepší belgičtí hráči,
trenéři a rozhodčí. Letošními vítězi se stali David
Peeters z aktuálně vedoucího týmu belgické Top
League Royal Scaldis mezi muži, Nikki Schilders
z týmu obhájce titulu Boeckenberg KC mezi
ženami, Miguel Wengsma pak přijal ocenenění pro nejlepšího rozhodčího a Ewald Frensch pro
nejlepšího trenéra roku 2016.
Zítra v brzkých ranních hodinách odlétá družstvo KCC Sokol České Budějovice do Portugalska, kde
během prodlouženého víkendu nastoupí do finálového turnaje Europa Shield 2017, který je druhou
nejvýznamnější klubovou soutěží starého kontinentu. Tým úřadujícího vicemistra odjíždí v plné síle a
celkem sedmnáctičlenná výprava pod vedením hlavního trenéra Iva Kracíka jede bojovat o medailové
pozice. Česká republika pak bude mít zastoupení i v Jury turnaje, kde zasedne zkušený Milan Čejka.
Ani Europa Shieldu se nevyhnula nepříjemnost v tom, že se odhlásil jeden z přihlášených týmů – SZAC
1908 Budapest. Disciplinární komise IKF vynesla nad maďarským družstvem a rovněž nad polským
mistrem, který se odhlásil z nedávného Europa Cupu stejný ortel. Oba týmy jsou vyloučeny
z mezinárodních soutěží až do 1.7. 2018 a jejich národní federace musí zaplatit pokutu 1000 €.
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