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Na stránkách Českého korfbalového svazu i na
svazovém facebookovém profilu byly zveřejněny
informace
k připravovanému
velkému
beachkorfbalovému turnaji, který se bude konat
v sobotu 3.června v Ostravě. Tento turnaj bude
sloužit jako příprava pro historicky první
Mistrovství Evropy v beach korfbalu, které se
bude konat o víkendu 19.-20. srpna v Nizozemsku
a kam má Česká repblika právo poslat dva
seniorské a jeden juniorský výběr. Plážový
korfbal by se mohl stát novým hnacím motorem
olympijského korfbalového snu. Další krokem by pak, dle informací z Mezinárodní korfbalové federace,
mělo být zařazení plážového korfbalu na program Světových her v roce 2021. Proto se v červnu
v Ostravě očekává hojná účast českých korfbalistů, kteří se poperou o místo v nominaci na evropský
šampionát.
Právě v obou těchto kategoriích je aktuálně napínavý souboj v poslední fázi základních částí. V České
korfbalové extralize má již téměř jisté místo ve finále obhájce titulu KK Brno, ale v boji o druhé finálové
místo jsou zatím všichni ostatní soupeři, kteří se ve zbývajících třech kolech budou přetahovat o
vstupenku do finále a rovněž o bronzové medaile. V České dorostenecké korfbalové extralize pak zbývá
před posledním hracím víkendem základní části ještě vyluštit hádanku v obsazení třetího místa pro
nadstavbu o titul, o než ještě reálně usilují dvě družstva – SK Náchod Plhov a KK Brno, která se střetnou
ve vzájemném souboji a tento souboj mnohé napoví o tom, kdo doplní zatím dominující dvojici VKC
Kolín a SK RG Prostějov.
Do finále spějí korfbalové aktivity v rámci
Školního korfbalu v Brně, kde se již za dva
týdny bude konat Městské korfbalové
finále v kategorii 4. a 5. tříd. Do tohoto
finále, které se bude konat 9.března v hale
Tatranu Bohunice, postoupí nejlepších
osm družstev, která musí projít sítem
školních a obvodních kol. Titul nejlepší
školy obhajuje Základní škola Pastviny
z městské části Komín, která v loňském finále dokázala uspět v prvním ročníku tohoto turnaje.
International Visegrad Fund schválil projekt čtyř zemí pod vedením Českého korfbalového svazu se
zapojením korfbalových svazů Polska, Slovenska a Maďarska, který nese trefný název „Sport pro
všechny děti“. Fond schválil projekt s rozpočtem ve výši necelých šesti tisíc euro, jehož náplní bude
čtyřdenní kurz pro učitele a trenéry (maximálně osm osob z každé země), který povedou zkušení lektoři
a pro účastníky bude připraven kompletní program základů korfbalu zahrnující specifika práce
s genderově vyváženými skupinami.
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