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Mistrovství Evropy 2018 ve věkové kategorii do 19 let
skončilo o víkendu v Nizozemském Leeuwardenu bez většího
překvapení. Historicky prvním Mistrem Evropy se stalo
domácí Nizozemsko pod vedením charizmatické legendy
nizozemského korfbalu Leona Simmonse, když ve finále
porazilo tradičního rivala z Belgie 25:18. Bronzové medaile
získalo družstvo Anglie, když jasně porazilo čtvrtfinálového
přemožitele české reprezentace Portugalsko 24:12. Česká
juniorská reprezentace pod vedením trenérů Jiřího
Podzemského a Milana Čejky obsadila v konkurenci dvanácti
týmů, z nichž dva se turnaje zúčastnily mimo oficiální pořadí, konečné sedmé místo, když dokázala porazit
pouze korfbalové trpaslíky Polsko, Maďarsko a Brazílii. Porovnání s družstvy z korfbalově vyspělých zemí
vyšlo pro naše juniory nepříznivě, když nestačili na Belgii, Portugalsko ani Německo a naplno se ukazuje
výsledkový propad českého korfbalu na mezinárodní scéně.
Česká republika měla na turnaji i zastoupení mezi rozhodčími, když svůj návrat na listinu mezinárodních
rozhodčích oslavil Tomáš Voda a připsal si i řízení dvou zápasů, kde byl k vidění Golden Goal. Tomáš si rovněž
vyzkoušel realizaci novinky, kterou by Český korfbalový svaz chtěl mít na všech významných turnajích, a to
obsazenou pozici reportéra, který přináší aktuality z místa konání. Fanoušci tak mohli denně vidět na
stránkách svazu a na sociálních sítích (https://www.facebook.com/cesky.korfbal/) rozhovory s trenéry, hráči či
osobnostmi světového korfbalu i aktuální články s výsledky českého reprezentačního týmu.
Unikátní turnaj se konal o minulém víkendu v kolínské hale TJ
Agro, kam kolínští pořadatelé pozvali belgický tým Technico a
současné i minulé hráče VKC Kolín a okolních korfbalových
klubů. Na palubovce tak bylo možné vidět korfbalové hvězdy
minulých desetiletí, když na hřišti se objevila mnohonásobná
mistryně ČR a královna asistencí Iveta Dvořáková či mistr
dlouhých střel Martin Bittner, kteří Českou republiku
reprezentovaly na Mistrovství Světa v Indii v roce 1995 či na
prvním Mistrovství Evropy v roce 1998. V hledišti se pak
objevili i další jejich spoluhráči jako Petr Klepetko, který
později působil i jako reprezentační trenér či manželé Žákovi,
kteří v dresu TKC Děčín vybojovali historicky první korfbalové tituly, které se udělovaly v roce 1990 a 1991
ještě v dobách Československa.
V příštím týdnu začne v taiwanském městě Taoyuan City třetí asijský šampionát v kategoriích U16 a U19,
který se tradičně hraje formou korfbal4. Během šesti turnajových dnů se v obou kategoriích střetnou
národní reprezentační družstva Taiwanu, Číny, Srí Lanky, Malajsie, Hong Kongu a též Thajska, které se na na
tomto šampionátu představí poprvé. Turnaj naplánován tak, že na každé družstvo čekají dva zápasy denně
a celkem bude za celé asijské mistrovství odehráno 72 korfbalových utkání, a to ve sportovním centru
National Central University.
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