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V sobotu 7. února 2015 byl, na zasedání
Výkonného výboru Mezinárodní korfbalové
federace, vylosován nejvýznamnější turnaj
tohoto roku, totiž Mistrovství světa 2015, které
se bude konat na přelomu měsíce října a
listopadu v Belgii. Reprezentace České
republiky byla ve druhém výkonnostním koši
(společně s Austrálií, Katalánskem a Anglií) a
byla nalosována do skupiny B k Nizozemsku
z prvního koše, z koše třetího pak přibylo
nepříjemné Německo a čtvrtým týmem ve
skupině bude Maďarsko. Skupina B je tak
jedinou čistě evropskou skupinou, zatímco zbylé tři skupiny mají zástupce ze dvou, resp. ze tří
kontinentů. Pikantní bude souboj ve skupině D, kde střetnou Portugalci s Angličany a již v základní
skupině dojde na reprízu zápasu o třetí místo z loňského Mistrovství Evropy.
Dalším, neméně důležitým, mezníkem z tohoto zasedání je přidělení pořadatelství Mistrovství světa
hráčů do 23 let České republice. Po dvou letech se opět můžeme těšit na vrcholnou korfbalovou událost
na území České republiky, kde se v červenci roku 2016 utká nejlepších 12 týmů světa (z toho šest
evropských, tři asijské a po jednom zástupci z amerického, oceánského a afrického kontinentu) o
poslední titul v této věkové kategorii, neboť příští Mistrovství světa juniorů ji bude ve věkové kategorii
do 21 let, stejně jako kontinentální šampionáty. Nyní bude Český korfbalový svaz dojednávat společně
s Mezinárodním korfbalovou federací detaily kontraktu, včetně místa konání, kde favoritem bude opět
moravská metropole Olomouc či nejdynamičtěji se rozvíjející korfbalové město současnosti – Ostrava!!!
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace bylo rovněž oznámeno, že finálový turnaj Europa Cup
2016 (již potřetí za posledním šest let) se uskuteční v Budapešti. Otázkou zůstává, v jakém formátu se
bude hrát tentokráte - v roce 2014 byl totiž tento turnaj pro 12 týmů, letos se jej zúčastnilo pouze 10
týmů a necháme se překvapit, co čeká českého mistra v roce následujícím.
Na webových stránkách Českého korfbalového svazu je možné nově
nalézt odrážku s názvem „Školní korfbal“, která obsahuje informace
pro případné zájemce ze základních a středních škol a rovněž mnoho
článků o aktivitách, které již na školách probíhají. Aktuálně se
připravuje zahájení školní soutěže v městském obvodu Slezská
Ostrava a rovněž oslovení škol z dalšího městského obvodu –
Moravská Ostrava.
Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu obdržela, ve stanoveném termínu, reakci
pouze jednoho kandidáta na vypsané výběrové řízení na pořadatelství finálového dne starších žáků a
stále ještě zbývá přidělit pořadatelství finálového dne 1.ČKL, o něž zatím nikdo zájem neprojevil, a to
ani ve druhém kole výběrového řízení.
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