
 

 

KORFBALOVÝ 

ZPRAVODAJ 
2/2014 

info@korfbal.cz 
www.korfbal.cz 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

Vážení korfbaloví přátelé,  

jistě jste zaznamenali, že o minulém víkendu proběhla jedna ze 

tří nejvýznamnějších akcí evropského formátu roku 2014, a totiž 

Europa Cup 2014, který se konal v nizozemském Papendrechtu. 

Turnaj, kterého se účastnilo 12 mistrovských týmů z nejlepších 

12 zemí Evropy, byl zorganizován na nejvyšší úrovni a nabídl 

špičkový korfbal, kdy finále je označováno za jedno z nejlepších 

utkání všech dob. Český mistr VKC Kolín skončil nakonec na 

nepopulárním čtvrtém místě, což není třeba hodnotit jako 

neúspěch, ale výsledek v zápase o třetí místo je varující a je 

nutno si přiznat, že cesta na medailové pozice nebude pro české 

týmy jednoduchá. Detaily zápasů a videa ze všech utkání můžete 

nalézt na www.worldkorfball.com 

Následující víkend čeká špičkové týmy, které se umístily 

v národních soutěžích (mimo Nizozemska a Belgie) na druhých 

a příp. třetích místech, Europa Shield 2014, který se koná 

v Barceloně a kde bude Českou republiku reprezentovat KK Brno, které si dává na tomto turnaji cíle 

nejvyšší. Europa Shield je skutečnou doménou českých týmů a popřejme brněnským hráčům, aby 

dokázali navázat na vítězství Českých Budějovic a Znojma v letech minulých. 

Česká seniorská reprezentace začíná v únoru svou letošní přípravu před ME 2014, které se bude konat 

v Portugalsku na přelomu října a listopadu. Po rezignaci Rudolfa Buchty na post vedoucího týmu 

hledáme novou osobnost, která by seniorskou reprezentaci vedla po organizační stránce. Náplní 

funkce je příprava a organizace soustředění a přípravných zápasů, administrativa a materiální 

evidence.  Případní zájemci mohou kontaktovat  e-mail lukas.filip@korfbal.cz. 

Dne 16. 1. 2014 se zástupce Českého korfbalového svazu Milan Schwarz, který je zároveň člen Pléna 

ČOV, zúčastnil zasedání pléna ČOV které mělo za úkol formálně posvětit nominaci sportovců a členů 

doprovodu na ZOH Soči 2014. Zasedání se konalo v prostorách Rudolfovy galerie Pražského hradu, 

za přítomnosti Prezidenta České republiky p. Miloše Zemana. Při této příležitosti informoval náš 

zástupce vedení ČOV o úspěchu českého korfbalu a přidělení pořadatetství ME U21, které se bude 

konat letos začátkem července v Olomouci. 

Výkonný výbor zveřejnil na svém webu Zprávu o činnosti Českého korfbalového svazu v roce 2013. 

Ve zprávě lze nalézt hodnocení činnosti odborných komisí a reprezentace v roce 2013 z pohledu 

předsedy svazu. Dále pak následují již konkrétní zprávy z činnosti výkonného výboru, z oblasti 

soutěží, rozhodčích, trenérů a matriční, mediální a disciplinární komise. Kompletní Zprávu naleznete 

na adrese: www.korfbal.cz/article/2014-01-21-zprava-o-cinnosti-cks-v-roce-2013. 

IKF vyzvala evropské země k podání přihlášek na ME do 21 let, které proběhne v červenci Olomouci 

a na ME seniorů, které pořádá na přelomu října a listopadu Portugalsko. Termín přihlášení se na obě 

akce je do poloviny února. Dokumenty pro podání přihlášek jsou nyní ve schvalovacím procesu VV 

ČKS. 
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