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Mezinárodní korfbalová federace oficiálním dopisem
oznámila Českému korfbalovému svazu, že pro rok 2017 je
Česká republika zařazena mezi země se statusem B.
Klasifikací zemí se zabývalo na posledním zasedání EXCO
IKF, které proběhlo 14. ledna. Měřítkem bylo šest aspektů,
které výkonný výbor IKF hodnotil, a to konkrétně:
pravidelná domácí soutěž v různých věkových kategoriích
v posledních třech letech, stabilní členská základna vedená
výkonným výborem zvoleným valnou hromadou klubů,
národní svaz uznaný národním olympijským výborem,
pravidelná účast reprezentačních družstev různých
věkových kategorií na mezinárodních akcích, vzdělávání
trenérů a rozhodčích a pravidelné umísťování
reprezentačních družstev v nejlepší desítce pořadí ve světovém měřítku a v rámci kontinentálních
šampionátů. Zařazení mezi takzvané B - země IKF znamená mimo jiné i platbu členského poplatku na
rok 2017, a to ve výši 3.200 €.
IKF rovněž v minulém týdnu vyzvala země k předložení návrhů pořadatelství tradičního klubového
turnaje Europa Shield 2018, který je určen pro druhé týmy z národních soutěží B - zemí. Obvykle se jej
účastní vicemistři Anglie, Německa, Portugalska, Maďarska, Katalánska a České republiky. Turnaj je
v mezinárodním kalendáři naplánován na třetí lednový víkend příštího roku a zájemci o pořadatelství
(IKF přímo zmiňuje, že by uvítala pořadatelství Anglie, České republiky či Maďarska) musí své návrhy
předložit v dosti šibeničním termínu, a to do 24. března.
Poslední hrací víkend České dorostenecké korfbalové extraligy rozhodl o tom, kdo bude v této sezóně
bojovat o titul. Základní část vyhrálo družstvo SK RG Prostějov, před VKC Kolín a KK Brno a tato
trojice bude v tříkolové nadstavbě bojovat o dvě místa do finále, do kterého postoupí dva nejlepší týmy
z této nadstavby. Na třetího pak čeká souboj o bronz proti nejlepšímu týmu z nadstavby o umístění, která
čítá čtyři družstva, která skončila po základní části na čtvrtém až sedmém místě. V seniorské extralize
se o víkendu rozhodlo definitivně, že vítězem základní části bude obhájce titulu KK Brno, které bude
mít příležitost bojovat o zlatý hattrick. Tři vítězství za sebou v domácí lize dokázaly v minulosti získat
pouze VKC Kolín a KCC Sokol České Budějovice.
Sportovně-technická komise ČKS připravila, na základě doporučení špičkového korfbalového experta
Wima Bakkera, nový soutěžní model pro nadcházející ročník 2017-2018 obsahující mimo jiné i
zdvojnásobení počtu kol v extralize, veteránskou soutěž či zařazení tréninkových dnů reprezentace
prakticky v každém měsíci a tento návrh rozeslala k připomínkování klubům. Z obdržených negativních
reakcí je zřejmé, že tento model nebude v nadcházející sezóně aplikovatelný a že bude nutné vytvořit
model jiný. O jeho sestavení se budou muset pokusit zástupci klubů na mimořádném jarním setkání,
které STK svolá v nejbližších týdnech.
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