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Vítězem finálového turnaje
Europa Shield 2017 se stal
anglický vicemistr BEC Korfball
Club,
když
v prodloužení
dokázal
přetlačit
německé
družstvo Schweriner KC e.V.´67.
BEC Korfball Club, pod vedením
zkušeného Davida Bucklanda,
získal tuto trofej podruhé za
poslední tři roky, kdy během tří
let z patnácti zápasů prohrál
jediný, a to finále v roce 2016. Je
však jasné, že by tyto trofeje
vyměnil za zisk anglického titulu
a za účast na Poháru mistrů, který mu v posledních letech stále uniká. Vedle medailí za vítěztsví družstva
se anglický tým mohl radovat i z ocenění nejlepšího střelce turnaje, kterým byl anglický reprezentant
Joseph Bedford s 24 koši.
Český vicemistr KCC Sokol České Budějovice prohrál v základní skupině všechna tři utkání – nejdříve
podlehl německému SG Pegasus 21:23, následně portugalskému CRC Quinta Dos Lombos 13:15 a
neuspěl ani v posledním zápase skupiny proti CK Montcada 12:15. Poslední den turnaje pak v boji o
předposlední místo porazili druhý portugalský tým CCCD Carnaxide 15:14 a obsadili konečné sedmé
místo, čímž vyrovnali nejhorší výsledek českého týmu na tomto turnaji. Opět se tak potvrdil výsledkový
propad českého korfbalu na reprezentační i na klubové úrovni a ani výběr hráčů z Českých Budějovic
doplněný výběrem hráčů z Kutnohorska a Náchodska na družstva z Německa, Portugalska ani
Katalánska nestačil a přesvědčivě dokázal zvítězit pouze v počtu obdržených žlutých karet.
Český korfbalový svaz uzavřel dohodu o spolupráci s výhradním
dodavatelem míčů Mikasa pro Českou republiku, s firmou Dassar
Sport. Vzájemná spolupráce bude přínosná pro obě strany – pro ČKS
bude znamenat možnost nákupu dostatečného množství špičkových
míčů Mikasa za výhodnou cenu, což znamená i dobrou cenu pro české kluby. Míče Mikasa pak budou
exkluzivně používané pro všechny soutěže řízené Českým korfbalovým svazem a na webových
stránkách svazu se objeví logo japonského výrobce míčů.
Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu obsadila všechny finálové turnaje tohoto roku
a jejich pořádatelství bude v gesci následujících klubů: finále ligy minižáků se v neděli 2.4. 2017
uskuteční v hale OA v Kolíně, finále mladších žáků o týden později v Náchodě, velký finálový den se
třemi finálovými zápasy – České korfbalové extraligy, 1. České korfbalové ligy a Ligy starších žáků
budou pořádat 29.4. 2017 České Budějovice a poslední finálový den, který bude patřit nejlepším
dorostencům, uspořádá VKC Kolín.
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