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

Uplynulý víkend se rozeběhla 

nejkvalitnější světová korfbalová 

soutěž, nizozemská Korfballeague. 

Zahajující zápas sehrál vítěz minulé 

sezóny PKC Papendrecht proti Blauw 

Wit Amsterdam a vyprodaná hala viděla 

úžasný souboj, který skončil nakonec 

remízou a přinesl celkem 64 košů. Byla 

to opět nádherná prezentace korfbalu 

jako špičkového sportu a je velkou 

škodou, že není možné tyto špičkové 

zápasy sledovat třeba na Eurosportu či 

jiném mezinárodním programu. V Nizozemsku je aktuálně korfbal součástí zpravodajství dokonce 

v osmi televizních stanicích, kde jsou diváci slovem i obrazem informováni o výsledcích nejvyšší 

nizozemské korfbalové soutěže. 

Na české scéně se můžeme těšit na soustředění reprezentačního výběru do 17 let, které proběhne od 4. 

do 6. prosince v Ostravě v sportovní hale, kde trénují a hrají prvoligoví ostravští basketbalisté. Na 

výzvu pověřeného trenéra Jakuba Máši zareagovaly téměř všechny kluby, které nominovaly své 

zástupce a v pátek se tak sejdou v severomoravské metropoli na čtyři desítky mladých korfbalových 

nadějí českého korfbalu z celkem deseti klubů. Věnovat se jim během mikulášského víkendu budou 

trenérské kapacity – vedle zmíněného hlavního trenéra mistrovského KK Brno Jakuba Máši, ještě 

reprezentační trenér a čerstvý držitel mezinárodního certifikátu IV.kategorie Ivo Kracík, nizozemský 

internacionál a bývalý český reprezentant Edwin Bouman a zkušení současní reprezentační hráči Klára 

Zábojová a Jakub Bláha. 

Mezinárodní korfbalová federace doručila VV ČKS návrh kontaktu k přidělenému Mistrovství světa 

2016 hráčů do 23 let, které se bude v červenci příštího roku konat v Olomouci. Přípravy šampionátu, 

který se opět bude konat v hale Univerzity Palackého v Olomouci, již samozřejmě probíhají. Již nyní 

je jisté, že se bude jednat o poslední MS v této věkové kategorii a poprvé se jej zúčastní reprezentační 

týmy z pěti kontinentů – po jednom z Afriky, Ameriky a Austrálie, tři týmy z Asie a šest z Evropy. 

Výkonný výbor předložený návrh, který je oproti obvyklým zvyklostem zásadně upraven zejména 

v otázce dopingu a garancích ze strany IKF, bude schvalovat na prosincovém zasedání.  

Do konce roku 2015 čeká Český korfbalový svaz a korfbalové oddíly další sčítání členské základny, 

tentokráte pro databázi České unie sportu. Sčítání reflektuje na vznik nového Informačního systému 

(IS ČUS), který pracuje v režimu on-line, data o členské základně a sportovních zařízeních v IS ČUS 

zobrazují okamžitý stav v reálném čase. Nově budou mít možnost do systému vstupovat i zástupci 

jednotlivých oddílů, nebo například každý sportovec si bude moci zjistit, ve kterém sportovním 

odvětví je vykazován. Veškeré zápisy nových členů a nových údajů za rok 2015 musí být ukončeny 

nejpozději do konce kalendářního roku.    
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