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Rok 2018 skončil tradičně skvělým představením korfbalu v podání
nejlepších družstev z Nizozemska i z celého světa. Osm družstev v elitní
kategorii předvedlo perfektní výkony a opět se potvrdilo, že korfbalovému
světu pevně vládne země tupilánů, když nizozemská družstva obsadila první
čtyři místa, i když třeba reprezentace Surinamu dokázala v základní skupině
porazil vicemistra Korfballeague a nakonec i poraženého finalistu tohoto
Korfbal Challenge Fortunu Delft. Vítězem se stalo mistrovské družstvo TOP
Sassenheim, které turnajem prošlo bez porážky a zaslouženě si připsalo
cenný triumf a zároveň ukázalo výbornou formu před finálovým turnajem
Poháru mistrů evropských zemí, který začíná v Belgii již příští týden.
Reprezentační výběr České republiky pod vedením reprezentačního
trenéra Ivo Kracíka se představil v turnaji Talenten Challenge, který
byl určen pro deset družstev ve věkové kategorii do 19 let. I v tomto
turnaji dominovaly nizozemské výběry, které obsadily prvních šest
míst a pro které byl tento turnaj nominačním do reprezentačího
výběru Nizozemska U19
vedeného
legendárním
Leonem Simmonsem. Až za
nimi se seřadily Belgie,
Anglie, Česká republika a Německo, které jediné český výběr
dokázal porazit. V náročném turnaji čeští reprezentanti dokázali
předvést solidní výkony, když body mohli získat už v zápasech proti
nizozemským regionálním výběrům Zuid a Noord, když v obou
vedli ještě v průběhu druhých poločasů těchto zápasů.
Hned první víkend v roce 2019 bude patřit i mnoha českým soutěžím pořádaným
Českým korfbalovým svazem a v neděli 6.ledna proběhne speciální dvojzápas
v rámci osmého kola České korfbalové extraligy. V Prostějově se sejdou všechny
čtyři extraligové kluby a společně si připomenou jubilejní výročí třiceti let od
prvního korfbalového utkání na území Československa, který se na začátku roku
1989 odehrál mezi družstvy z Prahy a z Děčína. Tím bude zahájen celoroční
projekt Českého korfbalového svazu „30 let s korfbalem“, který bude během
celého roku 2019 mapovat historii českého korfbalu.
Český korfbalový svaz na výzvu Mezinárodní korfbalové federace podal konkretizaci návrhu na pořadatelství
Mistrovství Světa 2023. Čtveřice zemí, která na podzim roku 2018 vyjádřila zájem o pořádání tohoto
významného podniku, v čele s kolébkou korfbalu Nizozemskem, aktuálně nejlepším družstvem Asie
Taiwanem, Itálií a Českou republikou byla vyzvána, aby předložila oficiální návrh včetně dalších
požadovaných bodů pořadatelství. Uchazeči o pořádání budou nadále pokračovat ve svých úpravách, aby
finální návrhy byly připravené pro zasedání Councilu IKF, který definitivně rozhodne při Mistrovství Světa
2019 v jihoafrickém Durbanu.
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