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Holnap kerül a regnáló cseh bajnok KK Brno és az Európa Kupa - Az Európa Kupa 2016 Ellenfele lesz a katalán 

CK Vallparadis / Assessoria, amely eredetileg kellett átesnie előzetes fordulóban az orosz bajnok, aki az utolsó 

pillanatban a versenyből bocsánatot kért. Katalánok ma fog játszani egy meccset kívül a verseny a második 

magyar csapat SZAC 1908, amelyet utólag benyújtott, az eredmények a verseny nem számít. Előző 2 Kölcsönös 

meccsek Brno és CK Vallparadis mindig hangzott szűk nyerni a katalánok, remélhetőleg tehát, hogy a harmadik 

alkalommal végre sikerül Brno nyerni, és előre az elődöntőben a torna. Ez lehetővé tenné a visszatérést a sérült 

játékos, Peter Bušík és Ivan Vavra, a 

kezdő felállás. Edző Jakub Mása csak 

azért áll rendelkezésre, hogy a 

legmagasabb Roman Věžník játékos, 

aki utazni külföldön tanulni. 

Az utolsó napon 2015 volt 

Rotterdamban, Hollandiában 

hagyományosan exhibičnímu Korfball 

Challenge versenyen, ahol ők a legjobb 

csapat a világon. A döntőben 

kimagozott két, jelenleg a világ legjobb 

csapatok és a PKC Papendrecht TOP Sassenheim. A győztes nagyvonalúan támogatott, és a közönség nagyon 

vonzó versenyen lett az uralkodó holland bajnok PKC, ami egyértelműen elnyerte a végleges arány 26:19. PKC 

a legnagyobb kedvenc a szerepét, még mielőtt tagjai az EK 2016-ban, ami vetekszik a győztes a mérkőzés Brno - 

CK Vallparadis. Domination holland bajnok EK ragaszkodik folyamatosan 1998 óta PKC is be kellene szerezni 

egy rekord tizenkettedik trófeát a bajnokság, az utolsó alkalom, hogy elvesztette 1977-ben a németországi 

Bochumban. 

CCP bizottság bírák kinevezett képviselőik a Nemzetközi Chartája IKF évre 2016 A Cseh Köztársaság az első 

alkalom, hogy írja le öt név, mivel teljesítette a feltételt, hogy az a nemzetközi szövetség, amely beszámolt öt 

képviseli majd legalább egy nő. A lehetőséget, hogy két nemzetközi újoncok Maňáková és Vavra, aki hozzátette, 

a trió a tapasztalt Pazourek, Fridrich, Filip, aki az ő beszámolójára, összesen több mint 270 nemzetközi 

mérkőzést. 

IKF Verseny Bizottság a múlt héten kiadott egy dokumentumot, amely megváltoztatja a formátumot több 

európai versenyeken. Az utolsó versenyen Európa Kupa 2017 játszik majd 10 csapat helyett a jelenlegi tizenkét, 

lesz egy nappal rövidebb, és a tárhely az elkövetkező három évben a következőképpen kell meghatározni: 2017 - 

HOL 2018 - a tétel között a 3. és 4. csapata az idei EK, 2019 - BEL . Ezért kérdéses, hogy az EK rövidesen látni 

fogjuk a Cseh Köztársaságban. Ez volt egy hosszú távú terv, hogy ajánlatot otthont a 2019 Más híres változás 

magában résztvevők Europa Shield, ahol csak akkor indulhat képviselői (bajnokok) országok, amelyek a 

jelenlegi rangsorban az európai országok a top 10 (kivéve A HOL BEL), amely Nekik van egy szabályos hazai 

verseny legalább öt csapat több mint egy 5 éves időtartamra. Utoljára frissítve meghatározza a kritériumok és 

eljárások a következő két kulcsfontosságú Európa-bajnokságon 2016-ban és 2018-hat egyenes előre a bajnokság 

2016-ban (HOL, BEL, POR, ENG, CZE, RUS) után be kell illeszteni a két csapat a kvalifikációs csoportok fog 

játszani Szlovák Köztársaság (GER, POL, SCO, CZE, SRB, GRE, ARM) és Franciaország (CAT, TUR, IRL, 

WAL, FRA, SWE). Minden tíz csapat az Európa-bajnokság 2016 kiérdemeljük az Európa-bajnokság 2018-ban, 

valamint a csapatok a harmadik és negyedik helyen a szóba csoportok. Más csapatok esélyeit lesz további 

képesítést 2017-ben. 
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