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Mistrovství Evropy 2019 hráčů do 21 let bylo v Prostějově zakončeno
sobotním finálovým dnem, který opět přinesl špičkový juniorský korfbal.
Mistrem Evropy se stalo Nizozemsko, které tak na evropském trůnu
vystřídalo svého finálového soupěře Belgii. Finále bylo vyrovnané pouze
do 15.minuty, kdy byl stav 6:6, ale
následně Nizozemci dominovali a Belgii
porazili rozdílem třídy 21:12, stejně
jako všechny dosavadní své soupeře na
tomto turnaji a naprosto zaslouženě
mohli převzít zlaté medaile z rukou prostějovských trenérů minulosti a
budoucnosti, které reprezentovali Jiří Kremla a Martin Šnévajs a následně
i putovní pohár z rukou náměstka prostějovského hejtmana Jan
Krchňavého.
Bronzové medaile získalo Německo, které v dramatickém utkání
prohrávalo s Anglií tři minuty před koncem 13:15, ale stihlo vyrovnat a
v prodloužení střelil Golden Goal Thomas Freund, který se v daný okamžik
stal více než přítelem celého německého korfbalu a palubovku zasypala
německá radost po vítězství 16:15. Německo tak potvrdilo rostoucí
výkonnost i v juniorské kategorii, kde na medailové umístění čekalo
dlouhých 13 let. Medaile za třetí místo symbolicky předávali čeští bronzoví
střelci Martin Šenfelder a Alexander Vyroubal, kteří dokázali vystřelit
bronzové medaile pro české juniorské výběry v letech 1996 a 2016.
Česká korfbalová reprezentace do 21 let pod vedením trenéra Ivo Kracíka sice vstoupila do turnaje výborně,
když na úvod porazila Katalánsko 15:9, ale další zápasy v základní skupině prohrála 13:33 s Nizozemskem a
13:15 s Anglií. V semifinále skupiny o 5.-8.místo pak naši reprezentanti podlehli senzačně Maďarsku 16:17
v prodloužení a před zcela zaplněnými tribunami, které byly skvělou vizitkou českou korfbalu po celu dobu
Mistrovství Evropy, když se jich na všechny zápasy dorazilo podívat více než čtyři tisíce, porazili
v závěrečném zápase opět Katalánsko 15:4. Přesto je sedmé místo nejhorším výsledkem české juniorské
reprezentace při sedmé účasti na Mistrovství Evropy U21.
Doprovodným programem posledního dne tohoto
šampionátu bylo setkání pamětníků českého korfbalu a
oslavy 30 let s korfbalem na českém území. Do Prostějova
dorazilo mnoho hráčů a činovníků minulosti, celá řada
evropských i světových medailistů, kteří se zasloužili o slávu
českého korfbalu a mnoho dalších. Během přestávky
finálového zápasu pak z rukou předsedy Českého
korfbalového svazu Daniela Valeše obdržela pětice
oceněných Bange of Honour a byla při slavnostním aktu
uvedena do Síně slávy českého korfbalu, kde doplnila
prvního předsedu ČKS Rudolfa Mišurce a nizozemského Adri „Swan“ Zwaanswijka, kteří tam vkročili při MS
2007. Oceněni byli Wies a Henk Welmersovi, Karel Verschoor, Hans Vroegh in memoriam a Jiří Veselský.
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