KORFBALOVÝ
ZPRAVODAJ

31/2017

Mezinárodní
korfbalová
federace
oznámila
los
nadcházejícího otevřeného
Mistrovství Evropy 2017
v beach korfbalu, které se
bude konat již za necelé tři
týdny
v nizozemském
Haagu. Los počítá se
šestnácti týmy, které jsou
rozděleny do 4 základních skupin. Českou republiku, Nizozemsko a Belgii budou reprezentaovat
v soutěži dvě družstva, ostatních devět zemí pak do turnaje přihlásilo jedno družstvo. První tým České
republiky bude mít v těžké základní skupině B za soupeře Francii, Nizozemsko 2 a Belgii 2. Na druhé
družstvo České republiky pak čeká ve skupině C Polsko, Maďarsko a Taiwan. Zajímavá je i skupina A,
kde domácí Nizozemsko 1, vyzve Srbsko, ambiciózní Surinam a poslední tým, jehož jméno bude
zveřejněno později. Skupinu D tvoří Německo, Portugalsko, Wales a první tým Belgie.
Výše zmíněný Surinam plánuje velký vstup do světového korfbalu s jasným cílem, jímž je zisk medaile
z Mistrovství Světa 2019, které se bude konat v jihoafrickém Durbanu. President Surinamské korfbalové
asociace Gerald van Dijk, který odehrál mnoho sezón v prestižní nizozemské Korfballeague za Blauw
Wit Amsterodam, plánuje oslovit nizozemské hráče se surinamskýmí předky, kterých v Nizozemsku
skutečně není málo a tyto hodlá obléknout do reprezentačního dresu této jihoamerické země. Trenérem
národního týmu byl jmenován nizozemský internacionál Riko Kruit, který hrál nejvyšší nizozemskou
soutěž za Dalto Driebergen a jako trenér vedl například i reprezentaci Zimbabwe. Prvním oficiálním
krokem však bude žádost této federace o členství v IKF, kde by se Surinam stal 68. členskou zemí.
Již za pět dní začíná v asijském Hong Kongu Mistrovství
Asie 2017 pro mládežnické kategorie U16 a U19. Tento
šampionát se tradičně v Asii hraje formou korfbal4 a
koná se zde vždy ve dvouletém intervalu v lichých letech,
což znamená, že příští šampionát bude v roce 2019
(zatímco evropské šampionáty U19 se konají v sudých
letech a šampionáty světové v této kategorii pak kopírují
ty asijské – tedy jsou na programu v lichých letech od
roku 2019 počínaje). Turnaj v Hong Kongu bude trvat
celkem šest dní a bude se konat ve sportovním centru Tai Mo Shan Country Park.
Program mezinárodních soutěží, který IKF zveřejnila na svých stránkách, pak očekává v následujících
letech rapidní nárůst. Již v příštím roce je jich na programu dokonce šest. Vedle Mistrovství Evropy
2018 seniorů, které se bude konat na přelomu října a listopadu v Nizozemsku, je dále naplánováno
Mistrovství Světa U21, Mistrovství Evropy v kategorii U19, U17 a U15, ale ani u jednoho z těchto
šampionátu není zatím známa pořadatelská země ani datum konání. Poslední naplánovanou akcí je pak
univerzitní světový šampionát 2018, který se bude konat na severu Portugalska 8.-12. srpna 2018.
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