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Minulý týden se v čínském městě Shaoxing konalo Mistrovství
Asie a Oceánie U21 2019. Turnaj, jehož se účastnilo pět
reprezentačních družstev a jež trval šest dní, byl zároveň i
kvalifikací na Mistrovství Světa v této věkové kategorii, které se
bude v roce 2020 konat na Taiwanu. Vítězem se stalo
neporažené družstvo Taiwanu, které ve finále s přehledem a
rozdílem několika tříd předčilo domácí Čínu poměrem 23:5,
v boji o bronz uspěl Hong Kong, když zdolal reprezentaci Nového
Zélandu 14:9. Černý Petr v podobě posledního místa a jediného
družstva, které se nezajistilo přímý postup na světový šampionát v příštím roce, zůstal reprezentaci Thajska,
jež skončila bez vítězství a s celkovým skóre 35:90 ze čtyř odehraných zápasů.
Uplynulý víkend se již poosmé v řadě konal Český pohár žákovských družstev
v Náchodě. SK Náchod Plhov, který se v roce 2012 poprvé ujal pořadatelství
tohoto venkovního turnaje, připravil výborný turnaj, do něhož zasáhlo celkem 25
družstev ve čtyřech kategoriích. Dominanci na tomto turnaji ukázalo KK Brno, jež
ovládlo všechny kategorie – v kategorii starších žáků triumfovalo před Kutnou
Horou a Znojmem, v mladších žácích předčilo v dramatickém finále KK Koblov a
na třetím místě pak skončil VKC Kolín. V kategorii minižáků pak na prvních dvou
místech skončila družstva KK Brno 1 a KK Brno 2 a na stupně vítězů je doprovodilo
SK Respo Kutná Hora. Doplňkovou soutěž minižáků v korfbal4 pak vyhrálo domácí
družstvo Náchoda. Součástí turnaje bylo i školení rozhodčích, které zaznamenalo
nárůst adeptů o pozici korfbalového rozhodčího – pod vedením Lukáše Pazourka
a Pavla Minarčíka se školení zúčastnilo celkem 22 nových či začínajících rozhodčích.
Další rozvojové aktivity Mezinárodní korfbalové federace IKF
pokračovaly na africkém kontinentu, kde se pod vedením
korfbalového misionáře pro Afriku Thea van der Lindeho konal
první ročník mezinárodního turnaje s názvem „1ere Edition du
Festival International de Korfball Abidjan 2019“. Turnaje, který se
konal na území Pobřeží Slonoviny, se kromě domácí reprezentace
zúčastnily i reprezentační výběry Ghany a Kamerunu, který toto
měření sil ovládl. Je škoda, že ani jeden z těchto týmů v loňském
roce nestartoval na Mistrovství Afriky, které bylo kvalifikací pro
blížící se MS 2019, jež začne v Jihoafrické republice již za 63 dní.
Následující víkend je na programu poslední kolo základních skupin Superligy 2019, ve kterých se v sobotu
ve Znojmě očekává souboj o prvenství a o nejvýhodnější nasazení do čtvrtfinálových bojů, které začnou
následně v neděli v prostějovské hale Reálného Gymnázia. Po tomto hracím superligovém víkendu budou
známy tedy již semifinálové dvojice, které se po týdenní odmlce utkají na témže místě o postup do finále
první ročníku Superligy. Na čele základních skupin jsou před posledním kolem MS Team, jež díky skóre
vévodí Zlaté skupině před Hooks Team a PRO Bananas, který je s jednobodovým náskokem na prvním místě
v Modré skupině před prvním týmem juniorské reprezentace do 17 let.
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