Niz

5/2019

30.ledna 2019

Potřetí v jeho osmnáctileté historii se druhý nejvýznamnější
klubový turnaj pro vicemistry evropských zemí konal v České
republice a jeho hostitelem bylo hanácké město Prostějov.
Mezinárodní turnaj přinesl mnoho vyrovnaných a
dramatických duelů, z nichž některé dospěly až do
prodloužení,
výbornou
diváckou kulisu a dominanci
anglického družstva BEC
Korfball Club (v čele s nejlepším střelcem turnaje i historie ES Josephem
Bedfordem, který zaznamenal v Prostějově 21košů a celkem na posledních
pěti ročnících ES pak neuvěřitelných 91košů), které turnajem prošlo bez
jediného zaváhání a dokázalo v přímých soubojích porazit i dva další
medailisty tohoto turnaje – stříbrný KCC Sokol České Budějovice a bronzový
domácí celek SK RG Prostějov.
Největší senzací turnaje pak bylo jistě třetí místo domácího družstva SK RG Prostějov
pod vedením trenéra Davida Konečného, které se na mezinárodní klubové scéně
představilo poprvé v historii. Prostějovští dokázali plně využít domácího prostředí a
ve své domovské hale v rozhodujících
okamžicích prokázali své kvality. Nejdříve
v základní skupině dokázali porazit jednoho
z favoritů německý KC Schweriner, sehráli
výborný zápas s pozdějším vítězem BEC a v boji o bronz je zaplněná
hala dohnala až do prodloužení v zápase s historicky nejúspěšnějším
týmem Europa Shieldu CK Vallparadís. Dramatickou podívanou ukončil
Petr Šnajdr, který rozhodl utkání o bronz a mohl slavit historický úspěch
prostějovského korfbalu skokem mezi nadšené domácí fanoušky.
Mezinárodní korfbalová federace IKF vyzvala své členské země k doplnění svých listin mezinárodních
rozhodčích o další adepty, kteří by byli vhodní k rozhodování zápasů v plážovém korfbalu, jehož akcí na
mezinárodní scéně postupně přibývá. Uchazeči musí mít minimálně roční praxi v domácích soutěžích,
výbornou fyzickou kondici, která se pravidelně testuje, základní znalost anglického jazyka a být k dispozici
minimálně dvakrát během kalendářního roku na základě nominací z IKF.
Další informací z mezinárodní scény je zveřejnění loga
světového šampionátu, který se bude v srpnu konat
v jihoafrickém Durbanu. Účast si tomto sportovním svátku
vybojovalo dvacet zemí z pěti kontinentů, ale několik zemí se
potýká s problematikou financování své účasti, a tak
definitivní podobu dvacítky zúčastněných ještě neznáme.
Aktuálně se dle dostupných informací čeká na finální
rozhodnutí a požadované složení finanční jistiny od tří zemí (Dominikánská republika, Slovensko a Macau),
z nichž budou obsazena poslední dvě volná místa.
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