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Vážení čtenáři, po prázdninové pauze Vám přinášíme
opět další pravidelnou porci aktuálních informací
z korfbalového dění na domácí i světové scéně. Na
začátku prázdnin, jak jistě velmi dobře víte, proběhlo
v Olomouci Mistrovství Evropy hráčů do 21 let.
Organizace pod hlavičkou Českého korfbalového svazu
byla velice úspěšná a byla velmi pozitivně hodnocena ze
strany
všech
zúčastněných.
Několik
desítek
dobrovolníků (z korfbalových klubů z Tábora,
Prostějova, Znojma, Náchoda, Kolína či Brna) dokázalo vytvořit dokonalé podmínky pro sportovce a
realizační týmy a za odměnu bylo možno vidět historický moment, neboť titul Mistra Evropy si
z Olomouce odvezl tým Belgie.
Reprezentační družstvo České republiky skončilo (po nepovedeném začátku
turnaje) na solidním pátém místě a vybojovalo si tak účast na světovém
šampionátu, který bude na programu v létě roku 2016. Organizátoři zavedli
novinky do korfbalových šampionátu (např. vyhlašování nejlepších hráčů
jednotlivých utkání, umísťování fotek na stránky turnaje okamžitě po
skončení zápasů či jedinečný antidopingový program) a je velice
pravděpodobné, že budou využity na následujících šampionátech. Jedinou
neradostnou zprávou byl divácký nezájem, byť se jednalo o významnou korfbalovou událost, která se
v Čechách nekonala již sedm let (poslední velkou akcí bylo Mistrovství světa 2007 v Brně).
Prázdninovou přestávku v soutěžích využila seniorská reprezentace k sérii přípravných soustředění
(více informací můžete nalézt zde http://korfbal.cz/article/2014-09-01-reprezentanti-si-opet-dali-dotela), které směřují k vrcholu letošního roku, kterým nepochybně bude Mistrovství Evropy 2014, které
se bude konat na přelomu října a listopadu v portugalském městě Maia. Reprezentace České republiky
bude obhajovat medailové umístění z posledních tří evropských šampionátů (2002 – stříbro, 2006 –
bronz, 2010 – bronz) a los jí přinesl do základní skupiny nelehké soupeře – domácí Portugalsko, Belgii
a Katalánsko.
Na mezinárodní scéně přes
prázdniny proběhly kontinentální
šampionáty v Africe a v regionu
Asie + Austrálie/Oceánie, které
jsou zároveň, stejně jako
v případě nadcházejícího ME,
kvalifikačními pro Mistrovství
světa 2015, které bude na
programu na podzim 2015
v Belgii. Na Mistrovství světa tak jistě uvidíme Mistra Afriky – tým Jihoafrické republiky a čtyři
nejúspěšnější týmy z asijsko-australského šampionátu, tedy Tai-wan, Austrálii, Čínu a Hong-Kong.
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