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Celý minulý týden byla korfbalová veřejnost v Evropě a
po celém světě přítomna osobně či přes internetové
přenosy na Mistrovství Evropy 2014, které je již
minulostí. Na obrázcích můžeme vidět nejkrásnější
letecké představení šampionátu v podobě Jose
Rosebooma, který ve finále, za potlesku zaplněných
tribun, ukončil svou bohatou reprezentační kariéru, a
Lenky Nasadilové, která podobný krok zvažuje po
Mistrovství světa 2015 v Belgii.
Staronovým šampionem je tým Nizozemska, který za poslední čtyři roky svému
finálovému soupeři - Belgii značně výkonnostně odskočil a bude muset mnoho
změnit, aby mohl příští rok na Mistrovství světa v domácím prostředí sehrát
s Nizozemskem důstojnější partii. Celkové pořadí asi nepřineslo žádné obrovské
překvapení – systém turnaje vynesl do první osmičky dva týmy, které byly
výrazně slabší než týmy na devátém a desátém místě konečného pořadí a IKF se
bude muset zamyslet, zda tento model bude vhodný i pro následující šampionáty.
Čeští reprezentanti skončili trochu smolně na pátém místě, když ve čtvrtfinále
byli po většinu zápasu lepším týmem a prohráli až v prodloužení s týmem Anglie,
který nakonec skončil čtvrtý. Je třeba si ale přiznat, že širší špička mezi třetím až
osmým místem byla neskutečně vyrovnaná a zápasy rozhodovaly detaily či,
v několika případech, až prodloužení. Z této skupiny lehce vyčníval portugalský tým, který
podporován fanatickými fanoušky dokázal získat vysněné medaile (na obrázku článek z celostátního
portugalského deníku). Portugalci přípravě věnovali skutečně mnoho času a úsilí a jeho hráči
natrénovali za poslední půl rok nejvíce tréninkových hodin ze všech týmů – poslední tři měsíce
trénovala reprezentace pětkrát až šestkrát týdně, čemuž nedokázali konkurovat ani vítězní Nizozemci.
I představení domácích Portugalců mělo svou kaňku – v semifinále proti Nizozemsku nastoupili,
z důvody úspory sil před očekávaným utkáním o 3.místo, s rezervním týmem. Tento krok odsoudil
Council IKF jako velice nesportovní a proti pravidlům fair-play, ale jinak než otevřenou výtkou
Portugalce nakonec nepotrestal.
Během ME se konalo i několik různých setkání, které měli přinést odpovědi na otázky dalšího
směřování evropského korfbalu. ČKS vystoupil na tomto setkání patnácti evropských zemí
s požadavkem na stanovení jasných podmínek a kritérií účastí na všech typech evropských soutěží
(délka turnaje, počet týmů, systém kvalifikace, výše poplatků), ale bohužel zůstal osamocen. Ostatní
zástupci naopak dali IKF Europe jakýsi bianco šek, v podobě schválení další seniorské ME 2016, bez
znalosti jakýkoliv podmínek. Je smutné, že mezinárodní organizace nedokáže na tyto, celkem jasné a
relevantní otázky reagovat, a to ani na základě písemných dotazů. Nejasná je i budoucnost návrhu
nového termínového kalendáře, který prezentovala IKF Europe, neboť plánované evropské
šampionáty hráčů ve věkových kategorií U15, 17, 19 či 21 neprošli ani úvodní diskusí, nemají jasné
propozice a jejich budoucnost byla mnoha zeměmi zpochybněna.
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