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Uplynulý víkend patřil zcela 

výjimečné a ojedinělé akci, která se 

konala v brněnských Maloměřicích. 

Korfbalový klub Brno zde úspěšně 

uspořádal turnaj ve čtyřkové variantě 

korfbalu, kterého se zúčastnilo 38 

družstev z celé České republiky a  ze 

Slovenska ve čtyřech věkových 

mládežnických kategoriích – od 

minižáků až po dorost. Během dvou 

dnů bylo odehráno celkem 127 

korfbalových utkání. Vítězi 

jednotlivých kategorií se stalo MS  

Znojmo v kategorii minižáků, KK Brno v kategorii mladších žáků a VKC Kolín ve starších žácích i 

dorostu. Varianta Korfbal4 začíná v posledních letech získávat na větší popularitě a můžeme se těšit i 

na seniorskou variantu, která by mohla mít svou premiéru na podzim letošního roku pod hlavičkou 

Českého poháru.  

Podobně velká korfbalová událost se již zítra chystá i v Ostravě, kde se bude konat velký turnaj školních 

družstev v plážovém korfbalu. Ve čtyřech žákovských kategoriích se utká celkem 27 školních 

korfbalových družstev, která budou usilovat o titul nejlepšího korfbalového družstva severní Moravy. 

Tento školní turnaj bude zároveň jakýmsi testovacím podnikem před nadcházejícím Mistrovstvím ČR 

v beach korfbalu, které se bude konat na stejném místě v týdnu následujícím, kdy v sobotu 3.června 

přivítá Ostrava i nejlepší české korfbalisty v juniorské i prestižní seniorské kategorii, kteří budou bojovat 

o nominaci na Mistrovství Evropy 2017 v beach korfbalu.   

O nadcházejícím víkendu se v Kostelci na Hané uskuteční další ze série přípravných soustředění našeho 

nejmladšího reprezentačního družstva. Reprezentační výběr do 17 let se sejde, pod vedením hlavního 

trenéra Jakuba Máši, aby doladil formu před Světovým pohárem, který se za měsíc bude konat 

v nizozemském Schijndelu. Česká reprezenatce byla nalosována do skupiny B s Belgií, Anglií, 

Portugalskem a regionálním výběrem KNKV South, který hraje pouze mimo soutěž a jehož výsledky 

se nezapočítávají. Zvláštností tohoto turnaje s téměr dvacetiletou tradicí je hrací čas, který se bude hrát 

v základních skupinách a je netradičních 2*13 minut. Naše lvíčata budou chtít navázat na své 

předchůdce, kteří dokázali na tomto turnaji dvakrát stanout na stupních vítězů, když v roce 2000 získali 

stříbrné medaile a bronzové pak roce 2005. 

Komise rozhodčích ČKS vypsala tradičně, v souvislosti s konáním Českého poháru 2017 v žákovských 

kategoriích 2017, seminář rozhodčích pro úrovně C, D a rovněž pro nové adepty, kteří by se chtěli do 

této činnosti zapojit či si ji vyzkoušet. Pro všechny přihlášené bude připraven celovíkendový program, 

který bude zahrnovat jak teoretické, tak i samozřejmě praktické bloky spočívající v řízení žákovských 

utkání Českého poháru pod dohledem zkušených arbitrů a školitelů. 
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