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Uplynulý
víkend
proběhlo
předkolo
Poháru
mistrů
evropských zemí Europa Cup
2018 na Slovensku, kde se
rozhodovalo o dvou postupových
místech na lednový finálový
turnaj, kam se na základě
předchozích
výsledků
již
kvalifikovalo šest evropských
šampiónů z Nizozemska, Belgie,
Anglie, Portugalska, Katalánska
a
České
republiky.
Ze
slovenského předkola pak postoupil z prvního místa mistr Maďarska 1908 SZAC Budapest a ze druhého
pak německý mistr SG Pegasus Rommerscheid 1991. Maďarský šampión potvrdil skvělou formu
posledních týdnů, když dokázal porazit i nejlepší české kluby a nyní na oficiálním turnaji poprvé
v historii i mistra Německa, který jej doprovodí na finálový turnaj do katalánské metropole Barcelony.
Mezinárodní korfbalová federace IKF vyzvala evropské členské země, aby se ucházely o pořádání tří
významných mezinárodních turnajů v roce 2019. Ve hře jsou pořadatelství lednového Europa Shield
2019, zářijového předkola Europa Cupu 2019 a říjnového Mistrovství Evropy 2019 pro hráče do 21 let.
Členské země musí své návrhy doručit na adresu IKF nejpozději do konce roku 2017 (resp. do konce
srpna 2018 v případě pořadatelství předkola EC). Nejvýznamnější akcí roku 2019 pak bude zcela
nepochybně Mistrovství Světa 2019, které se bude konat v jihoafrickém Durbanu a které je vypsáno pro
rekordních 20 reprezentačních družstev.
Uplynulý víkend se konal velmi zajímavý turnaj i na Srí Lance, kde se
v rámci druhého místního mistrovství utkalo celkem 16 družstev
v areálu Sangabodhi College ve městě Nittambuwa. Za přítomnosti
několika stovek diváků a pod vedením nizozemského korfbalového
ambasadora Jose van Nunspeeta zvítězilo nakonec družstvo Pasyala
M.V. a celý turnaj ukázal, že korfbal může mít své místo a může se
rozvíjet prakticky po celém světě.
Následující víkend bude ve znamení korfbal4. V Brně Bohunicích se sejde devět družstev, které budou
usilovat o získání historicky prvního Poháru svazu v korfbalu4. Po zápasech ve třech základních
tříčlenných skupinách bude následovat čtvrtfinále, semifinále a zápasy o konečné umístění. Turnaj hraný
na dvou hřištích začne v sobotu 30.září v 9,30 a finále je pak naplánováno na 16,00. Mezi největší
favority turnaje budou patřit rozhodně první tři extraligové týmy (České Budějovice, Brno a Znojmo),
které jsou nasazeny do jednotlivých základních skupin, zbylé týmy pak byly rozřazeny losem. Mimo
jiné tak dojde třeba na pikantní souboj mezi KK Brno a KK Brno Nový Lískovec, který bude druhým
zápasem skupiny B.
Datum vydání: 27. září 2017

www.korfbal.cz
Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?
Napište na zpravodaj@korfbal.cz

