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Uplynulý víkend patřil superfinálovému dni
Českého korfbalového svazu, během něhož
byly uděleny z rukou předsedy ČKS Daniela
Valeše tři kompletní sady medailí, a to pro
nejlepší družstva v kategorii starších žáků,
1.České korfbalové ligy a České korfbalové
extraligy. Nejúspěšnějším klubem sezóny
2017/2018 se tak stal pořadatelský Korfbal
Klub Brno, který v této halové sezóně slavil
celkem čtyři mistrovské tituly, po jednom pak
zbylo na SK RG Prostějov v Lize mladších žáků
a VKC Kolín v 1.České korfbalové lize. Finále
nejvyšší české soutěže přineslo poměrně
vysoké a jednoznačné vítězství pořadatelského KK Brno nad obhájcem titulu KCC Sokol České Budějovice
22:15, když již v poločase měli domácí velký náskok 11:4. KK Brno se tak v historické tabulce dostalo se
třemi mistrovskými tituly na pomyslné třetí místo společně s 1.KC Havířov a MS YMCA Znojmo, kteří rovněž
dokázali ovládnout nejvyšší českou soutěž třikrát.
Stejný víkend patřil i Mistrovství Afriky 2018, které se odehrálo nedaleko hlavního města Zimbabwe Harare
od pátku do neděle. Během tohoto turnaje se tři přítomná družstva střetla systémem každý s každým
dvakrát a o vítězi muselo rozhodnout až dodatečné pravidlo, které titul přisoudilo obhájcům zlata z roku
2014 – družstvu JAR, kdy se africký šampionát konal v sousední Zambii. Stříbrní medailisté z domácí
Zimbabwe, kteří byli během celého turnaje mohutně podporováni domácím publikem pak vyjádřili svůj
protest nad tímto verdiktem tak, že udělené stříbrné medaile si schovali do kapes a při vyhlašování vítězů
se posadili na zem.
Zajímavou trenérskou posilu přivedla Slovenská korfbalová federace, když necelý
půlrok před zahájením Mistrovství Evropy 2018 oznámila, že trenérem slovenského
národního družstva byl jmenován bývalý ruský reprezentant - třiatřicetiletý Sergey
Nizovskiy, který ještě v minulém roce vedl z pozice hlavního trenéra reprezentaci
Ruska. Sergey patřil do nejlepší generace ruských korfbalistů, která skončila na
Světových hrách v roce 2009 na skvělém čtvtém místě a dokázal se jako hráč prosadit
i v belgické nejvyšší soutěži v dresu KC Riviera. Následně byl po mnoho let trenérem
ruské sborné. Slovenskou reprezentaci tak přebírá po Nizozemci Hennie Baasovi, který
ji trénoval do konce minulého roku a přípravu před nadcházejícím evropským
šampionátem zahájí na soustředění na začátku června.
Další novinkou na mezinárodní scéně je to, že Turecko se konečně dočkalo a bude hostit mezinárodní
korfbalový turnaj – konkrétně kvalifikaci na Pohár mistrů evropských zemí 2019, který se bude konal
v Belgii. Kvalifikační turnaj proběhne, jak je již zvykem, ve druhé polovině září, v dnech 15.-16. září 2018 na
tureckém území a bude se zde bojovat o dvě postupová místa na finálový turnaj, o něž budou muset svést
boj například i mistři Katalánska, Maďarska, Slovenska či domácího Turecka a je jasné, že se bude jednat
výborně obsazený turnaj.
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