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16.října 2019

Mistrovství Evropy 2019 hráčů do 21 let bylo
v prostějovské
hale
Reálného
Gymnázia
slavnostně zahájeno v úterý 15.října zápasem
České republiky s Katalánskem. Celý turnaj začal
za přítomnosti a po proslovech prostějovského
primátora Františka Jury, předsedy Českého
korfbalového svazu Daniela Valeše a generální
sekretářky IKF Joany Faria. Naprosto zaplněná
hala od dopoledních hodin mohla sledovat
nejlepší korfbalisty starého kontinentu a první koš
šampionátu zaznamenala nizozemská střelkyně
Sanne van der Werff, která tak začala střelecké představení obhájců stříbra z posledního juniorského
Mistrovství Evropy, když Nizozemci deklasovali poměrem 22:6 Anglii.
Česká korfbalová reprezentace do 21 let pod vedením trenéra
Ivo Kracíka vstoupila do turnaje výborně a solidním výkonem
porazila Katalánsko 15:9, když zápas definitivně zlomila ve
druhém poločase. Nejlepší hráčka zápasu Gabriela Hurdálková,
která je odchovankyní náchodského korfbalu, zaznamenala čtyři
koše a výraznou měrou pomohla k prvnímu velice důležitému
vítězství. Dnes pak Češi nastoupili proti Nizozemsku, které je
největším favoritem a po nevydařeném prvním poločasu ukázali
ve druhé půli nebojácný výkon, ale na úspěch to nestačilo a
podlehli poměrem 13:33. Nejlepším hráčem zápasu byla
vyhlášena Anna Literová, která svým rychlým pohybem zatápěla
nizozemským obránkyním. Nejlepším střelcem turnaje je
prozatím anglický hvězdný Shane Buckland, který během dvou
zápasů dokázal vstřelit celkem 12 košů.
V dalším programu čeká zítra českou reprezentaci poslední zápas ve skupině proti Anglii, který rozhodne o
tom, zda se našim reprezentantům povede postoupit do bojů o medaile, jež jsou na programu na konci
týdne. V pátek čekají na účastníky šampionátu semifinálové boje a v sobotu pak zápasy o konečné umístění,
kterými se budou prolínat i oslavy 30 let s korfbalem. Ty budou oficiáně zahájeny v sobotu 19.10. v 10:45
v prostorách prostějovské haly Reálného Gymnázia, kde se sejdou domácí i zahraniční pamětníci korfbalu
napříč minulými desetiletími a budou moci zavzpomínat na doby minulé, které přinesly českému korfbalu
mnoho úspěchů.
Na webových stránkách nizozemské královské korfbalové federace KNKV bylo zveřejněno nalosování
nejvyšší nizozemské korfbalové soutěže Korfballeague, která je nejkvalitnější klubovou soutěží na světě.
Deset nizozemských klubů se během ročníku 2019-2020 utká tradičně systémem každý s každým, který
bude zahájen utkáním obhájce mistrovského titulu Fortuny Delft proti nejúspěšnějšímu klubu nizozemské
historie PKC Papendrecht dne 8.listopadu 2019. Základní část pak končí osmnáctým kolem 14.března 2020
a finále je na programu v mystické hale Ahoy v Rotterdamu 4.dubna 2020, která bude zcela jistě opětovně
vyprodána a zaplněna více než deseti tisíci korfbalových fanoušků.
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