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Nejvýznamnější událostí tohoto
týdne bude zcela nepochybně
finálový turnaj Pohárů mistrů
evropských zemí, kam odcestoval
tým KK Brno. Na stránkách
Mezinárodní korfbalové federace
bylo oznámeno, že po odhlášení
ruského mistra nepřijede ani mistr
Walesu a počet účastníků tohoto
vrcholného klubového klání bude
deset, oproti původně plánovaným
dvanácti. Pro českého účastníka KK Brno se toho mnoho nemění a jejich prvním soupeřem bude vítěz
malé skupiny, v níž se střetnou anglický mistr KC Trojans, skotský mistr Edinburgh Maverikcs a turecký
mistr SC Kocaeli University. Podle papírových předpokladů bude jejich soupeřem pravděpodobně
anglický tým, který se bude účastnit již sedmého Europa Cupu a jehož nejlepším výsledkem je bronz
z roku 2012. KK Brno se pokusí navázat na bronzové úspěchy VKC Kolín (v roce 1997), 1.KC Havířov
(2002) a KCC Sokol České Budějovice (2004, 2007 a 2011), k čemuž nutně potřebuje zvítězit ve svém
historicky prvním zápase na tomto turnaji, což by znamenalo postup mezi nejlepší čtyři týmy
evropského klubového korfbalu a pro KK Brno obrovský úspěch a průlom, protože žádnému z českých
týmů se nepodařilo proniknout mezi čtveřici nejlepších na svém prvním vystoupení na tomto turnaji.
Evropská větev Mezinárodní korfbalové federace oznámila, že právě u příležitosti setkání při Europu
Cupu v Belgii, hodlá shrnout podněty členských zemí zastoupených v nově utvořených pracovních
skupinách a připravit návrhy na revisi systému mezinárodních soutěží. Česká republika připravila pro
tyto pracovní skupiny nejobsáhlejší a komplexní materiály, a tak se můžeme těšit na slibované návrhy,
které by mohly do značné míry nést českou stopu.
Český korfbalový svaz připravil pro kluby a další zájemce nabídku finanční pomoci při založení nových
klubů a rovněž možnost využití programu TOP 6, který je financován nizozemskou korfbalovou federací
KNKV. Souhrnný dokument byl zveřejněn na stránkách ČKS na: http://korfbal.attachment/754.
Rovněž byla na stránkách Českého
korfbalového
svazu
zveřejněna
aktualizovaná Směrnice pro kontrolu a
postih dopingu ve sportu v České
republice, která je platná od 1.ledna 2015
a přináší na více než sedmdesáti stranách antidopingová pravidla, kterými jsou vázáni všichni sportovci.
Celou tuto směrnici můžete nalézt na: http://korfbal.cz/attachment/748. Dále pak byl na webu ČKS
umístěn aktualizovaný seznam zakázaných látek pro rok 2015 http://korfbal.cz/attachment/752 a Souhrn
hlavních změn oproti dosavadnímu stavu http://korfbal.cz/attachment/753.
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