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Mezinárodní korfbalová federace IKF 

potvrdila, že všichni účastníci, kteří si 

vybojovali svá místa na World Games 

2017 ve Wroclawi na světovém 

šampionátu v Belgii v roce 2015, 

který byl kvalifikačním pro tyto 

Světové hry, splnili svou povinnost a 

zaplatili účastnické poplatky. Je tedy 

více než zřejmé, že se tohoto vrcholu čtyřletého cyklu i zúčastní. Pro českou reprezentaci tak padla i 

poslední teoretická šance na účast na Světových hrách, které budou tentokráte těsně za českými 

hranicemi a kam mohli čeští reprezentanti zamířit z pozice prvního náhradního týmu. To se 

s pravděpodobností hraničící s jistotou nestane a poprvé od roku 2005 budou Světové hry bez české 

korfbalové reprezentace.   

Již zítra, ve čtvrtek 9. března, se v brněnské hale TJ Tatran Bohunice, kde svá extraligová utkání hraje i 

poslední mistr České republiky KK Brno, uskuteční velký finálový turnaj základních škol z Brna. Druhý 

ročník tohoto Školního poháru v kategorii 4.-5.tříd měl v minulých týdnech na programu školní a 

oblastní kola, z nichž postoupilo do finálového turnaje osm nejlepších družstev z šesti městských částí, 

a to konkrétně: ZŠ Elišky Přemyslovny (Starý Lískovec), ZŠ Jana Babáka (Žabovřesky), ZŠ Kamínky 

(Nový Lískovec), ZŠ Labská (Starý Lískovec), ZŠ Laštůvkova (Bystrc), ZŠ Otevřená (Žebětín), ZŠ 

Pastviny (Komín), ZŠ Sirotkova (Žabovřesky). Obhájcem loňského prvenství je Základní škola Pastviny 

z městské části Brno Komín. 

Sportovně technická komise ČKS vylosovala rozdělení do 

finálových skupin pro finálový turnaj Ligy minižáků 

Českého korfbalového svazu, které se bude konat v neděli 

2. dubna v Kolíně. Šest nejlepších družstev v této věkové 

kategorii U11 – tedy v nejnižší kategorii, ve které se hraje 

pravidelná celostátní soutěž, bylo losem rozděleno do dvou 

tříčlenných skupin, jejichž vítězové se na závěr tohoto 

finálového turnaje utkají o titul Mistra České republiky. 

Skupiny mají následující složení – finálová skupina A: 

VKC Kolín, SK RG Prostějov, MS Znojmo a finálová skupina B: KK Brno Nový Lískovec, KK Brno, 

TKC Děčín.  

Zástupci Školního korfbalu připravují však i turnaj pro kategorii nižší – tedy U9. Turnaj nesoucí název 

Otevřené mistrovství Moravskoslezského kraje se bude konat v pátek 16.června na Základní škole Velká 

Polom, která se korfbalu aktivně věnuje během celého letošního školního roku v rámci projektu „Rok 

s korfbalem“. Turnaj je určen pro školní družstva prioritně z ostravského regionu, kde se v této kategorii 

hrají školní soutěže, ale je samozřejmě otevřen, jak z názvu jasně plyne, i sportovcům z regionů 

ostatních. Turnaj se odehraje na dvou hřištích a bude se hrát dle pravidel korfbal4.   
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