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Minulý víkend se opět hrála naše nejvyšší soutěž a každý z týmů si
připsal jedno vítězství, a tak se v tabulce nic významného nezměnilo.
V ostře sledovaném souboji mezi aktuálně nejlepšími týmy se body
dělily – náboj tomuto souboji dávala i ta skutečnost, že obhájce titulu
KCC Sokol České Budějovice se totiž vzdal účasti na prestižním
Poháru mistrů evropských zemí a jeho místo zaujme právě tým KK
Brno, který na poslední chvíli akceptoval tuto možnost a bude
reprezentovat klubový český korfbal v lednu 2015 v Belgii, kde se
Europe Cup 2015 bude konat. První body získal do tabulky i VKC
Kolín, který dokázal jednou porazit TJ MS YMCA Znojmo, ale
v tabulce zůstal poslední se stejným bodovým ziskem jako SK RG
Prostějov, se kterým se střetne v příštím kole a tento souboj mnohé
napoví o šancích obou klubů na play-off.
Nejvyšší korfbalová soutěž se rozběhla též v zemi mistrů Evropy –
v Nizozemsku (více informací můžete nalézt na: http://korfbal.cz/article/2014-11-24-okenko-dokorfballeague-1kolo). Hned v prvním týdnu má programu nabitý program, neboť se odehrají tři kola
v režimu víkend-středa-víkend.
Příští víkend se koná další ze série přípravných soustředění reprezentace do 19 let, která se pod
vedením úspěšného trenéra Davida Konečného připravuje na Světový pohár hráčů do 19 let, který se
bude konat na jaře 2015 tradičně v nizozemském Leeuwardenu. Otázkou zůstává, zda se nebude jednat
o poslední ročník tohoto turnaje, neboť Mezinárodní korfbalová federace zveřejnila na svých
stránkách nový kalendář mezinárodních akcí (http://www.ikf.org/wp-content/uploads/2014/11/IKFGlobal-Continental-Competition-outlook-2015-2025-incl-New-Age-Groups.pdf) a pro tuto kategorii
se zde počítá s oficiálním Mistrovstvím Evropy ve dvouletém intervalu v sudých letech, a to již od
roku 2016 a rovněž s Mistrovstvím světa v letech lichých, a to od roku 2017. Tento nový turnajový
kalendář znásobuje počet oficiálních šampionátů tak, že každý rok se budou hrát minimálně 4 velké
akce typu ME či MS v různých věkových kategoriích, což pro všechny účastnické země přinese
významnou organizační, personální či finanční zátěž. Velkou otázkou však zůstavají počty zemí na
jednotlivých šampionátech, postupový systém, přidělování pořadatelství a mnohé další. Český
korfbalový svaz oficiálně žádal o tyto konkrétní informace, a to jak kancelář IKF, tak rovněž IKF
Europe, ale žádná odpověď nepřišla, což v sobě nese otazník o budoucím fungování tohoto
termínového kalendáře.
Český korfbalový svaz se v rámci svých rozvojových aktivit zapojí do projektu financovaného
Evropskou unií, který se věnuje podpoře sportu tak, že na školách (v první fázi v Moravskoslezkém
kraji) bude ukazovat netradiční sporty a v rámci této ukázky dodá z financí projektu na školy i
potřebné materiální vybavení. Tento projekt by tak mohl přinést větší rozšíření korfbalu do škol, což
následně může přivést další hráče a kluby do našich soutěží.
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