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17.ledna 2018
Uplynulý víkend patřil evropskému klubovému
korfbalu, když se v Katalánsku konal finálový turnaj
Poháru mistrů evropských zemí – Europa Cup 2018.
Vítězem se stal nizozemský mistr TOP Sassenheim,
který za celý turnaj nepoznal hořkost porážky a ve
finále porazil belgického šampióna AKC/Luma 28:21.
Nizozemští mistři tak hájí svou neporazitelnost na
tomto prestižním turnaji již nepřetržitě od roku 1997,
kdy tehdejší nizozemský mistr Oost Arnhem podlehl
belgické Catbě. Na tom samém turnaji v roce 1997
získal český mistr poprvé bronzové medaile, když se
z nich radoval VKC Kolín pod vedením charizmatického
kouče Karla Kӧnigsmarka.

Aktuální mistrovský celek České korfbalové extraligy KCC Sokol České Budějovice na finálový turnaj odjížděl
s podobným cílem, ale nakonec mu byl velmi vzdálen. S jediným vítězstvím z pěti zápasů obsadil konečné
šesté místo, což je zopakování loňského stejného umístění v podobě KK Brno a které jasně ukazuje na
aktuální sílu českého korfbalu, který zůstává v elitní kategorii již mnoho let vzdálen od medailových pozic,
na které byl ještě v první dekádě tohoto století zvyklý. Z bronzových medailí se radoval poprvé v historii SG
Pegasus z Německa, který dokázal porazil portugalskou Benficu 22:19. Malou náplastí na zklamání
z umístění jihočeského týmu může být druhé místo v tabulce střelců, které na tomto turnaji získal
devětadvacetiletý Petr Pešák, který zaznamenal celkem 19 košů.
Výraznou českou stopu měl i finálový zápas mezi tradičními zástupci
z Nizozemska a Belgie, neboť jako asistent hlavního rozhočího se zde
představil zkušený mezinárodní rozhodčí Ondřej Fridrich, který
pomáhal slovenskému kolegovi Peterovi Bušíkovi, který zápas řídil
v pozici hlavního arbitra. Pro oba kolegy z jihomoravského KK Brno
byla tato nominace velkým úspěchem. Pro Ondřeje Fridricha navíc
tento turnaj znamenal pokoření magické hranice 100 mezinárodních
utkání a s aktuálním počtem 106 se posunul na osmé místo v
historické tabulce odřízených utkání. Finále nabídlo mimo jiné i dvě žluté karty udělené Danielu Harmzenovi
z TOP a Jari Hardiesovi z AKC (oběma za vulgární komentáře na adresu rozhodčích) a dokonce i jednu kartu
červenou, kterou dostal po dvou žlutých napomenutích asistent trenéra belgického týmu, když druhou
žlutou obdržel za celkem povedený hod židlí ze střídačky na hrací plochu, pro který však dvojice rozhodčích
neměla pochopení a je k vidění po tímto odkazem: https://youtu.be/yI9K3s-X6fQ?t=1h33m50s
Na turnaji se nedařilo domácímu katalánskému mistru Vallparadis, který obsadil až konečné sedmé místo,
ale korfbalový svět dokázali zaujmout romantickou formou žádosti o ruku před zápasem o 7.místo, když
domácí opora a hvězda katalánké reprezentace Jose Luis Jurado poklekl a před diváky a spoluhráči požádal
svou dojatou spoluhráčku o společnou cestu, nejen korfbalovým, životem.
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