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Projekt Školní korfbal neustále pokračuje 

a po intenzivním rozvoji 

v Jihomoravském a zejména 

v Moravskoslezském kraji, kde se aktivně 

korfbalových soutěží účastní v letošním 

roce více než šest stovek žáků, zavítali 

zástupci Českého korfbalového svazu i do 

kraje Jihočeského, a to konkrétně do 

Tábora, kde má korfbal dlouholetou 

tradici a během dvou týdnů navštíví tři 

základní školy a ve spolupráci s místním 

korfbalovým klubem zde vznikne 

korfbalový kroužek, který je výborným dalším krokem v rozvoji mládežnického korfbalu. 

Nadcházející prodloužený víkend se ve Velké Bystřici uskuteční reprezentační soustředění v kategorii 

do 17 let, kde pro své svěřence připravil intenzivní program reprezentační trenér Jakub Máša a jeho 

realizační tým. Nejlepší mládežničtí sportovci z celé České republiky (dohromady z celkem devíti 

korfbalových klubů) tak zahájí přípravu na vrchol letošní sezóny 2016-2017, kterým je Světový pohár 

2017, který se tradičně každý rok koná v nizozemském Schijndelu, ale poprvé to bude v letním termínu 

na přelomu měsíce června a července 2017. 

Minulý týden dorazila na adresu Českého korfbalového svazu i pozvánka na první oficiální Mistrovství 

Evropy v plážovém korfbalu, které se bude konat ve dnech 19.-20.srpna v Nizozemsku. Mezinárodní 

korfbalová federace IKF vypsala turnaj pro 24 týmů a Česká republika může, díky svému postavení „B“ 

země, postavit dvě družstva. Zároveň bude sehrán na stejném místě a ve stejném termínu i ME U19, 

které je připraveno pro 16 týmů a pro Českou republiku je rezervováno jedno účastnické místo. 

Mezinárodní korfbalová federace rovněž zveřejnila i časový harmonogram Poháru mistrů evropských 

zemí, který se bude konat ve dnech 12.-14.ledna 2017 v nizozemském Sassenheimu. Český mistr KK 

Brno se utká první den s papírově slabšími soupeři (v 10.45 proti tureckému Kocaeli a v 18.15 proti 

maďarskému Szentendrei), ale druhý den bude program výrazně náročnější, když je od 16.15 čeká 

katalánský Vallparadis a ve 20.00 největší favorit Europa Cupu domácí TOP Sassenheim. Délka zápasů 

v prvních dvou dnech byla stanovena na 2*17 minut čistého času s možností pouze jednoho 

oddechového času a šesti vratnými střídáními. Závěrečný den turnaje již čeká na každé družstvo pouze 

jeden zápas, který se bude hrát na 2*25 minut čistého času s možností dvou oddechových časů a 

maximálním počtem osmi vratných střídání. Po dvou posledních šampionátech (v červenci v Olomouci 

a v říjnu v Dordrechtu), kde se hrálo na 4*10 minut čistého času a jeden den dokonce 4*7,5 minuty, 

budeme moci vidět další variantu hracích časů a do dalších mezinárodních akcí tedy můžeme jen tipovat, 

jakou hrací dobu příště mezinárodní federace zvolí. 
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