
 

 

KORFBALOVÝ 

ZPRAVODAJ 
6/2016 

info@korfbal.cz 
www.korfbal.cz 

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

Sportovně-technická komise zveřejnila výsledky výběrových řízení na pořadatelství finálových turnajů 

soutěží pořádaných Českým korfbalovým svazem. Finále České dorostenecké korfbalové extraligy 

uvidí 16. dubna Znojmo. Toto dinále zná jako první již své obsazení, kdy právě pořadatelský tým 

vyzve brněnský Nový Lískovec. Finále České korfbalové extraligy a finále Ligy starších žáků 

proběhne v sobotu 7.května v Prostějově, o den později se poprvé v historii bude konat v Ostravě  

finále Ligy mladších žáků. Neobsazená zůstává zatím 1. Česká korfbalová liga a kategorie minižáků, 

kde je jasno pouze o pořadatelích čtvrtfinálových skupin. 

Na stránkách IKF bylo, přesně týden po rozlosování Světového poháru 

hráčů do 19 let, zveřejněno i rozlosování Světového poháru 2016 hráčů do 

17 let, který se bude konat v nizozemském Schijndelu. Celkem deset 

družstev ze tří světových kontinentů je rozděleno do dvou pětičlenných 

skupin, když ve skupině A je vedle domácích obhájců titulu ještě Anglie, 

Rusko a jediné mimoevropské týmy z Dominikánské republiky a Taiwanu. 

Skupina B je pak již čistě evropská v čele s Belgií, kterou doplňují 

Katalánsko, Maďarsko, Německo a Portugalsko. Česká reprezentace U17, 

pod vedením trenéra Jakuba Máši, zvolila jiný model, než je účast na tomto turnaji. Místo jednorázové 

akce v podobě schijndelského turnaje naplánoval realizační tým našich nejmladších lvíčat ve 

spolupráci s nizozemským špičkovým trenérem Edwinem Boumanem dva výjezdy do země tulipánů, 

kde budou na programu tréninkové bloky vedené nizozemskými experty a samozřejmě i přípravné 

mezinárodní zápasy proti regionálním výběrům. Tyto dva pětidenní výjezdy, v březnu společně s U19 

a v květnu společně s U23 tak, doufejme, seznámí naše nejmladší adepty reprezentace s mezinárodním 

korfbalem a intenzivní tréninkovou zátěží pod vedením skutečných korfbalových kapacit. 

Zajímavá příležitost se nyní naskýtá všem trenérům v podobě účasti na Světových hrách 2017 v polské 

Wroclavi. Ač se český tým na tento největší sportovní svátek roku 2017 nekvalifikoval, je tu možnost 

přihlásit se do výběru na hlavního trenéra australského reprezentačního týmu. Australská korfbalová 

federace urgentně shání trenéra a případní zájemci musí jen poslat krátký životopis, osvědčení o 

získání trenérské licence a prokázat relevantní praxi na korfbalovém či jiném sportovním poli. Další 

novinkou od protinožců je jejich definitivní zřeknutí se účasti na červencovém mistrovství světa hráčů 

23 let, a to z důvodu nedostatečného počtu hráčů, který se jim nepodařilo sehnat ani veřejnou 

internetovou nabídkou. Po odhlášení Belgie je australský tým již druhým, který svou cestu do hanácké 

metropole vzdal. Dle informací z mezinárodní federace bude náhradníkem za Belgii tým Německa, 

který byl v pořadí evropských zemí prvním čekatelem na základě výsledků ME U21 2014. Dle 

shodného schématu by pak Austrálie měla být nahrazena Indií, která skončila na prvním 

nepostupovém místě na asijsko-oceánském šampionátu. 

Český mezinárodní rozhodčí a aktuálně jediný mezinárodní rozhodčí s více než 150 odřízenými 

zápasy Lukáš Filip byl pozván Komisí rozhodčích IKF, aby společně s portugalským Jorge Alvesem, 

vedli trenérský workshop nad tureckými arbitry v rámci národního šampionátu v jihoturecké Antalyi. 

Zajímavostí je, že kromě České republiky pouze Turecko rovněž nominovalo na mezinárodní listinu 5 

rozhodčích, tedy 4 muže a 1 ženu.      
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