KORFBALOVÝ
ZPRAVODAJ

38/2017

Následující víkend se bude konat nedaleko
za českými hranicemi předkolo Poháru
mistrů evropských zemí - Europa Cup
2018. Osm mistrovských družstev se sjede
do slovenské Prievidzy, kde se utkají o dvě
postupová místa na finálový turnaj, který
se uskuteční v lednu příštího roku
v katalánské metropoli Barceloně. Mezi
největší favority na postup se řadí, vedle
domácího družstva SKK Dolphins
Prievidza, německý mistr SG Pegasus, turecký mistr Kocaeli University SC či maďarský šampión 1908
SZAC Budapest. Český korfbal bude mít na turnaji dvojnásobné zastoupení v jury, kde zasednou Milan
Čejka a Lukáš Pazourek a rovněž dva zástupce mezi rozhodčími, kam IKF nominovala Zuzanu
Maňákovou, pro níž se bude jednat o premiéru na mezinárodní scéně a zkušeného Lukáše Filipa, který
první mezinárodní zápasy řídil již na konci minulého století.
Zajímavý článek vyšel na nizozemských stránkách
www.korfbal.nl, kde autoři postupně zveřejňují informace
o jednotlivých korfbalových zemích a o tom, koho se
vyplatí v těchto zemích sledovat. Česká republika přišla
na řadu jako třetí po článcích o Polsku a Maďarsku. Autoři
zmiňují jména mladých nadějí Venduly Jemelíkové,
Gabriely Hurdálkové, Alexandra Vyroubala či Petra
Galíčka, kteří by měli sekundovat zkušeným
reprezentačním stálicím v podobě Martiny Klakové a
Jakuba Bláhy. V článku je samozřejmě pozitivně hodnocena i dlouhodobá spolupráce Českého
korfbalového svazu se špičkovým expertem Wimem Bakkerem, který se od nové sezóny vrací i na
lavičku pátého družstva minulé sezóny Korfballeague Koog Zaandijk.
Mezinárodní korfbalová federace jménem předsedy soutěžní komise Gerta Dijkstry vyzvala v minulém
týdnu evropské členské země, aby vyjádřili případný svůj zájem o pořadatelství Mistrovství Evropy
v plážovém korfbalu 2018, které by se mělo konat opět v druhé polovině srpna, jako tomu bylo v roce
letošním. Podmínkou jsou minimálně tři beach korfbalová hřiště, přičemž není nutné pořádat výše
zmíněnou akci pořádat na velkém plážovém stadiónu.
Přelomový turnaj hraný pod hlavičkou indonéské korfbalové federace PKSI (Persatuan Korfball Seluruh
Indonesia) se konal v indonéském městě Samarinda v provincii Kejuaraan, kde se odehrály současně
dva turnaje, přičemž jeden s hrál dle tradičních pravidel a druhý pak podle korfbal4, který získává,
zejména na asijském kontinentu, stále větší popularitu. Tento model by mohl mít svou budoucnost i
v jiných koutech světa, neboť spojení různých forem korfbalu na jednom turnaji patří i mezi teze
federace mezinárodní.
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