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Korfbalový Pohár mistrů evropských zemí, který nese
jméno Europa Cup, se konal v letošním roce v Budapešti
a osm nejlepších evropských klubů zde bojovalo o
cennou trofej Alfonse Janssense. Nizozemský mistr KV
Fortuna Delft všechny své soupeř deklasoval a slaví zisk
celkově třetího triumfu v nejkvalitnější klubové soutěži
světa, když předchozí prvenství získal v letech 2004 a
2005. Ve finále rozdrtil nejlepší tým nizozemské
Korfballeague minulé sezóny belgického mistra KWIK
rozdílem třídy 34:18 a potvrdil tak naprostou dominanci
nizozemského korfbalu, když naposledy vyhrál Europa
Cup jiný než nizozemský mistr v roce 1998. V tomto roce pískal finále Europa Cupu poprvé i český rozhodčí
Jan Kőnigsmark a po sedmi finálových zápasech Lukáše Filipa se letos zapsal jako třetí český rozhodčí ve
finálovém zápase Lukáš Pazourek, který během celého turnaje předváděl vynikající výkony a zaslouženě
dostal právo rozhodovat své první velké seniorské finále.
Český mistr KCC Sokol České Budějovice zvládl podzimní kvalifikaci a postoupil tento turnaj z prvního místa.
Finálový turnaj se však českému šamiónovi vůbec nepovedl a poprvé v historii skončil český mistr na
posledním osmém místě. Jihočeši na evropskou špičku vůbec nestačili, když prohráli výrazným rozdílem
všechny zápasy v základní skupině – s NC Benfika 5:16, s KV Fortuna 10:31 a s KC Barcelona 10:20. Ani boje
o konečné umístění nenabídly jiný obrázek a čeští mistři prohráli v semifinále s KC Trojans 19:23 a následně
v boji o konečné 7.místo opět s KC Barcelona hrozivým rozdílem 14:28.
Přestupovou bombou v Nizozemsku je
oznámený příchod trenéra nizozemské
reprezentace Wima Scholtmeijera společně
s bývalou spoluhráčkou z Fortuny Delft
Jennifer Tromp na lavičku nejslavnějšího
nizozemského družstva PKC Papendrecht, a
to od příští sezóny, kdy nahradí současné
trenérské duo Daniel Hulzebosch – Daan
Euser. PKC tradičně oznamuje trenéry s předstihem a pečlivě vybírá jména, která by byla schopna dovést
papendrechtské družstvo na úplný vrchol, kde bylo naposledy v roce 2015. V minulosti na horké lavičce
usedly například takové veličiny jako Ben Crum či současný trenér belgické reprezentace Detlef Elewaut.
Na základě dohody Mezinárodní korfbalové federace IKF a nizozemské korfbalové asociace KNKV bylo
rozhodnuto, že letošní Mistrovství Evropy v kategorii do 15 let se bude konat v nizozemském Drachtenu, a
to ve stejném termínu jako Mistrovství Evropy U17 2020 – tedy ve dnech 25.-28.června 2020. Kategorie
U15 je relativně nová v mezinárodním kalendáři, když první ME se konalo v loňském roce v Maďarsku. Český
korfbal zde slavil největší úspěch, když česká reprezentace pod vedením trenérského dua Martin Šnévajs –
Aneta Lešanská získala zlaté medaile a první evropský titul. Letošní šampionát bude, obdobně jako v roce
minulém, rozdělen na dvě části, když první dva dny budou věnovány doprovodným aktivitám a oficiální
turnaj pak proběhne 27.-28. června.
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