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Druhý nejvýznamnější 

klubový turnaj v Evropě 

vyhrál anglický tým BEC 

Korfball Club, který turnajem 

prošel bez ztráty bodu a pod 

vedením reprezentačního 

anglického trenéra Davida 

Bucklanda zaslouženě slavil 

cenné vítězství. Český 

zástupce (právo účasti má 

z ČR vítěz základní části České korfbalové extraligy) VKC Kolín obsadil čtvrté místo, když dokázal 

porazit pouze tureckou Marmaru a maďarský 1908 SZAC. Semifinálový zápas proti pozdějším 

vítězům i utkání o třetí místo proti portugalskému CCCD však prohrál a potvrdil tak černou sérii 

českých neúspěchů proti portugalským soupeřům (naposledy podlehli portugalským týmům KK Brno 

na Poháru mistrů evropských zemí 2015 i reprezentace ČR na Mistrovství Evropy 2014, a to jak 

v juniorské, tak i seniorské kategorii). 

Posledním medailovým umístěním na Europa Shieldu tak zůstává bronz KK Brno z roku 2013, kdy se 

tento turnaj konal v Třeboni. Po loňském šestém místě stejného týmu v Katalánsku a letošním čtvrtém 

místě VKC Kolín se potvrzuje český ústup z pozic i na tomto turnaji, který v minulosti české týmy 

vyhrávaly.   

Na výše zmíněném Europa Shieldu 2015 došlo k ocenění 

dlouholetého člena jury a jednoho z tvůrců portálu 

worldkorfball.org Marca Bruegelmanse z Belgie. Marc, 

který v rámci ES 2015 působil v roli člena jury, získal při 

slavnostním vyhlášení ocenění IKF Pin of Merit, které mu 

předal první vicepresident IKF Frans Walvis. 

Osvětu korfbalu a rozvoj členské základny na Ostravsku vzal za správný konec manažer projektu 

„Školního korfbalu“ Petr Krones, který ve třetím největším městě České republiky navštěvuje základní 

a střední školy, oslovuje a nabízí možnosti ukázkových hodin. V rámci tohoto projektu již první tři 

základní školy v městském obvodu Slezské Ostravy projevily zájem o zapojení se do aktivní činnosti 

Českého korfbalového svazu. Aktivita má podporu zřizovatele těchto škol a můžeme se tedy těšit na 

první ostravskou soutěž, která se uskuteční ještě do konce tohoto školního roku. 

O nadcházejícím víkendu zasedá výkonný výbor Mezinárodní korfbalové federace, který projedná 

závěrečný návrh IKF Europe na revisi systému mezinárodních soutěží. O mnohem zajímavější pro 

českého fanouška však bude volba pořadatelské země Mistrovství světa hráčů do 23 let, které se 

uskuteční v roce 2016 a na jehož pořádání Český korfbalový svaz kandiduje. 
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