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V letošním roce došlo k velkému 

nárůstu školních korfbalových turnajů. 

Zatímco v tom minulém odehrály 

školní turnaje pouze základní školy 

v městském obvodu Slezská Ostrava a 

ve Staré Bělé, letos se povedlo odehrát 

tyto školní turnaje kromě výše 

zmíněných též na ZŠ Michálkovice, 

ZŠ Vratimov, Biskupském Gymnáziu 

v Ostravě a na ZŠ Velká Polom. Do 

konce roku 2016 pak budou ještě 

odehrány další dva turnaje, a to na ZŠ Háj ve Slezsku a na ZŠ Lichnov. V obou případech se bude 

jednat o turnaje, kde se do korfbalových zápasů zapojí téměř celá škola tak, jak se to s úspěchem 

podařilo na Základní škole Velká Polom, která je svým projektem „Rok s korfbalem“ v tomto směru 

průlomová.   

Po oznámení plánovaného Mistrovství Evropy 2017 v plážovém korfbalu seniorů a dorostenců do 

devatenácti let a po úspěšném představení plážového korfbalu v rámci Olympijského parku 2016 na 

Lipně, se plážovým korfbalem budou zabývat i děti v Moravskoslezském kraji. Na konec května (25.-

26. května) jsou zde naplánovány dva velké turnaje, které se budou konat v areálu TJ Ostrava, kde 

budou k dispozici čtyři hřiště pro plážový korfbal. První den se uskuteční turnaj základních škol a 

druhý den bude na programu turnaj škol středních – za oba dny se předpokládá s celkem více než 

stovkou odehraných utkání v pěti věkových kategoriích – U9, U11, U13, U16 a U19. Na začátek 

měsíce června je zablokován tento areál i pro kategorii seniorů a v sobotu 3. června se o titul Mistra 

ČR utkají nejlepší plážoví korfbalisté z Čech, Moravy i Slezska. 

Český korfbal získal po diplomatických jednáních 

přislíbenu pozici prvního náhradního týmu pro 

Světové hry 2017, které se budou konat ve 

Wroclawi. Korfbalový turnaj bude odehrán ve 

dnech 21.-25. července 2017 ve VKK Aréně. Nadějí pro české reprezentanty by mohla být neúčast 

některého z kvalifikovaných týmů (nejvíce se spekulovalo o družstvu Austrálie, které zrušilo svou 

účast i na JMS 2016 v Olomouci). Z tohoto pohledu se, po oznámení australského svazu o jmenování 

čtyřčlenného realizačního týmu s názvem World Games 2017 National High Performance Team, zdá, 

že šance české reprezentace rapidně poklesly. 

V minulých dnech podal Český korfbalový svaz přihlášku do projektu Visegrádského fondu. Český 

korfbalový svaz figuruje v projektu s názvem „Sport pro všechny děti“, což je název, který pro korfbal 

platí zcela výstižně, jako hlavní žadatel a ostatní země Visegrádské čtyřky – tedy Slovensko, 

Maďarsko a Polsko pak jako partneři projektu. Projekt je koncipován v první fázi zejména na 

vzdělávání učitelů základních škol jako potenciálních korfbalových trenérů. 
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