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Celá korfbalová Evropa je upřena na
dění do portugalské Maii, kde jsou
aktuálně odehrány zápasy v základních
skupinách
a
přinesly
nejedno
překvapení. Zatímco postup Polska a
Maďarska ze spodních skupin mezi
nejlepší osmičku se dal předem
předpokládat, rozhodně se nečekalo
úplné vyhoření slovenské reprezentace,
která s dosavadním průběhu získala
jediný bod za prohru v prodloužení a
v základní skupině skončila poslední s negativním skóre 34:50.Stejně tak se nečekala poslední místa
ve skupinách pro Srbsko a Německo, které angažovalo nizozemského trenéra a omladilo kádr po
posledním místě na Světových hrách 2013 v Cali, ale výsledek z tohoto šampionátu nebude pro naše
západní sousedy lepší a bude hodnocen jako zklamání.
Reprezentace České republiky doslova vydřela vítězství v posledním zápase skupiny proti Katalánsku
a vyhla se tak blamáži, která by ji čekala po případné prohře, protože by byla odsouzena k boji o
nejlépe devátou příčku. Takto naši reprezentanti se lvíčkem na prsou a ve svých srdcích nastoupí ve
čtvrtfinále proti anglickému výběru – tento zápas rozhodne, zda se následně utkají v semifinále
skupiny o 1.-4. místo (v případě vítězství) či o 5.-8. místo (v případě porážky).
Zápas o potenciální medaily bohužel nedopadl pro náš tým příznivě. Po střelecky úspěšném prvním
poločase přišel ústlu a opět vydřený konec utkání který stačil jen na nerozhodný stav po základní hrací
době. V prodloužení hraném na Golden goal, český tým přestal první obtížnou donášku donášku
Anglie, ovšem promarnil trojnásobnou šanci na ukončení utkání. Pravidlo „nedáš-dostaneš“ tentokráte
nezafungovalo a poté, co míč ukázkově „soustružil“ plastovou obdoučku, ale bohužel jí nepropadl
přišel volný hod soupeře, který dokázala využít. Náš výběr tedy bude bojovat o maximální
5. příčku, což lze považovat, v aktuálním vyrovnaném korfbalovém světě, za přijatelný výsledek.
V pátek 31.10.2014 proběhne v Maie jednání členských zemí IKF Europe. Jedním z nejzajímavějších
bodů je návrh na změnu oficiálních evropských soutěží. IKF navrhuje, aby se Mistrovství Evropy
hrálo ve dvouletém cyklu, přičemž turnaj by byl rozdělen na dvě výkonnostní skupiny po osmi
týmech. To by znamenalo, že seniorská reprezentace by měla každý rok jednu vrcholnou akci
(ME,MS,ME,WG). Dalším z ambiciózních návrhů je zavedení, počínaje rokem 2016, Mistrovství
Evropy hráčů do 15,17,19 a 21 let, tak, že ME 15 a 19 by se hrálo každý sudý rok a ME 17 a 21 každý
lichý. Katgorie MS do 23 let by pak byla zrušena a MS by hráli hráči do 21 let.
Z tuzemské scény stojí za připomenutí blížící se termín trenérského školení, jehož první část startuje
startuje za 3 týdny v Týnci nad Labem, na které se doposud přihlásilo 30 osob. Zájmeci se mohou i
nadále hlásit na adrese vv@korfbal.cz, nebo u Jakuba Máši (jakub.masa@korfbal.cz), který podá i
pordobnější informace k celému kusru.
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