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Zlaté medaile na 

World Games 2017 

v polské Wroclavi  

zístalo Nizozemsko, 

které dokázalo 

triumfovat na tomto 

turnaji již podeváté 

v řadě – tedy od roku 

1985, kdy byl poprvé 

korfbal zařazen na 

program Světových 

her. I tentokráte 

nepoznali Nizozemci 

hořkost porážky a 

mohli se těšit ze zlatých medailí, které jim vedle presidenta IKF Jana Fransoo předával i vicepresident 

IWGA (Mzinárodní asociace Světových her) Max Bishop. 

Potřetí v historii Světových her hrálo na tomto sportovním svátku osm týmů, které byly rozděleny do 

dvou čtyřčlenných skupin a pak následovaly semifinálové duely a zápasy o konečné umístění. Zajímavé 

porovnání vstřelených košů ukazuje, že v roce 2009 padlo ve dvaceti zápasech 770 košů, o čtyři roky 

později již 869 košů a v tomto roce pak 792 košů, ale je nutné si uvědomit, že hrálo se na čas 4*10minut, 

zatímco na předchozích dvou akcích to bylo 2*25minut. Po přepočtu by počet košů z Wroclavi měl 

hodnotu 990 košů, což jasně ukazuje útočnou tendenci moderního korfbalu. 

Rovněž se potvrzuje, že rozdíly mezi zeměmi se zvětšují a že krok ke zkrácení zápasů, který měl 

prioritně přinést vyrovnanější výsledky, se nedostavil a nepřinesl kýžený efekt. Z dvaceti odehraných 

zápasů byl rozdíl ve skóre průměrně 10 košů a pouze pět zápasů skončilo s rozdílem skóre tři koše či 

méně, zatímco na minulých Světových hrách v roce 2013 v kolumbijském Cali bylo takových zápasů 

rovněž pět, ač délka zápasů byla čtvrtinu delší. Na druhé straně zápasů s rozdílem skóre osm a více bylo 

letos dvanáct a v Cali před čtyřmi lety pak pouze sedm. 

Nejlepším střelcem těchto Světových her byl 

třicetiletý Belgičan Jesse de Bremaeker, který 

zaznamenal 25 košů (což je nejnižší číslo od roku 

2009), tedy přesně tolik jako v Kolumbii před čtyřmi 

lety a jako třetí hráč historie dokázal vstřelit 50 košů 

na dvou po sobě jdoucích turnajích World Games 

(prvenství drží Nizozemec Jos Roseboom, který 

v letech 2009 a 2013 vstřelil košů dokonce šedesát 

před ruským reprezentantem Dmitrijem 

Kazachovem, jenž ve stejných letech dal 52 košů).  
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