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Česká korfbalová reprezentace při své účasti na šestém
Mistrovství Světa dokázala vybojovat konečné sedmé
místo, když po druhém místě v základní skupině a
jasném vítězství v osmifinále nad Austrálií narazili na
silnou Belgii, které podlehli výrazným rozdílem 10:27.
Semifinále ve skupině o 5.-8.místo se pak svěřencům
trenéra Kracíka vůbec nepovedlo a utrpěli debakl 5:18
se Surinamem a bylo jasné během finálového dne je tak
bude čekat známý soupeř z Pyrenejského poloostrova
Portugalsko. Závěrečné vystoupení se našim
reprezentantům povedlo na výbornou a díky
střeleckému koncertu Renaty Havlové dokázali tradičního soupeře porazit 17:16 a o dvě příčky tak vylepšili
postavení z posledního světového šampionátu v roce 2015, kdy skončili na místě devátém. Mistrem Světa
je opět Nizozemsko, které s přehledem vybojovalo vítězstvím 31:18 nad Belgií sedmý světový titul v řadě a
jeho neporazitelnost trvá již od roku 1991. Bronz získal Taiwan, který potvrdil pozici nejlepšího asijského
týmu, když v boji bronz porazil jasně Čínu 25:16.
Během posledních dní šampionátu probíhali v prostorách jednoho z oficiálních
hotelů Valná hromada IKF, Kongres IKF a rovněž prezentace kandidátů na
pořadatelství příštího světového mistrovství. Tři kandidátské země –
Nizozemsko, Taiwan a Česká republika, jejíž prezentaci přednášel generální
sekretář Českého korfbalového svazu Tomáš Voda, prezentovali své návrhy na
pořadatelství tohoto velkého sportovního svátku. Na základě tajného hlasování
členů Exco IKF bylo pořadatelství MS 2023 přiděleno Taiwanu, který ještě nikdy
v minulosti MS v elitní kategorii nepořádal. Zároveň bylo oznámeno, že Exco
rozhodlo i o pořadatelství MS 2027, které by se mělo konat v nizozemském
Rotterdamu a finálové zápasy by měla hostit mystická korfbalová hala Ahoy, kam
se od příštího roku vrací i finále nizozemské nejvyšší soutěže Korfballeague.
Diplomatickým úspěchem českého korfbalu je nepochybně to, že vedení Českého korfbalového svazu
získalo pořadatelství Mistrovství Evropy 2022, které je velkou sportovní akcí určenou pro nejlepších šestnáct
družstev starého kontinentu. I o tomto pořadatelství bylo rozhodnuto na právě skončeném MS v Jihoafrické
republice, a to na základě předloženého návrhu, který zpracoval v minulých měsících Český korfbalový svaz.
ČKS získal v pomyslném souboji s dalšími uchazeči (Maďarskem a Belgií) již pátý velký turnaj od roku 2014,
kdy začal úspěšně pořádat evropské a světové turnaje. ME 2022 tak bude historickou druhou
nejvýznamnější korfbalovou akcí na území České republiky po MS 2007, které hostilo Brno.
Vedení Mezinárodní korfbalové federace zůstalo bez velkých změn. Presidentem zůstává Jan Fransoo, který
však oznámil, že se již jedná o jeho poslední volební období, kdy bude stát v čele této nadnárodní
organizace. Jedinou změnou ve Výkonném výboru IKF je odchod dlouholetého vicepresidenta Franse
Walvise, kterého nahradí Nizozemka Anita Derks a v šestičlenném Excu tak je nyní genderová vyrovnanost
(3 ženy – Ruts, Faria, Derks a 3 muži – Fransoo, Allen, Elewaut). Frans Walvis slavnostně obdržel čestné
členství IKF a na jeho pozici prvního vicepresidenta byla jmenována jeho krajanka Danielle Ruts, která
rovněž oznámila, že se jedná o její poslední volební období.
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