
 

 

KORFBALOVÝ 

ZPRAVODAJ 
33/2017 

        www.korfbal.cz 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?   

Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
 

Mezinárodní akcí, která se dá považovat za 

nejvýznamnější v minulém týdnu, bylo 

asijské mistrovství v korfbalu4 

v juniorských kategoriích U16 a U19, které 

se téměř celý minulý týden konalo 

v jihovýchodní čínské provincii v Hong 

Kongu. Zápasy byly hrané na 4*5 minut, 

byly řízené vždy dvojicí hlavních 

rozhodčích a přinesly velmi slušnou 

korfbalovou úroveň. V obou kategoriích 

jasně dominovala reprezentační družstva Taiwanu, která nedovolila vůbec soupeřům myslet na úspěch. 

Finále v obou případech odehrála taiwanská družstva proti domácímu Hong Kongu a zvítězila vždy 

rozdílem třídy a zcela jasně tak  potvrdila svou dominanci na asijském kontinentu. 

V minulém týdnu proběhly v Asii i dva semináře pro korfbalové rozhodčí, které vedl bývalý špičkový 

anglický rozhodčí, který pískal například finále Světových her v roce 1985 v Londýně a současný 

generální sekretář IKF Graham Crafter. Více než dvacítka rozhodčích absolvovala kurz úrovně B 

v taiwanském Taipei City, což by mělo výrazně přispět ke kvalitě rozhodcovské úrovně v aktuálně druhé 

nejlepší korfbalové zemi světa, kterou Taiwan nyní nepochybně je. Druhý kurz pak proběhl v rámci 

výše zmíněného juniorského mistrovství v Hong Kongu. 

Již zítra dopoledne odjíždí tři česká reprezentační družstva na 

historicky první Mistrovství Evropy v beach korfbalu, které se během 

následujícího víkendu bude konat v nizozemském Haagu. Dvě 

seniorská družstva se budou být o cenné kovy v konkurenci šestnácti 

družstev, zatímco družstvo juniorské bude mít v náročném turnaji 

pouze pět soupeřů, ale může je čekat během dvou dnů celkem až devět 

zápasů. Reprezentační trenér Ivo Kracík musel udělat jednu změnu 

v původní nominaci, když z rodinných důvodů omluveného Tomáše 

Veselého nahradil velezkušený Vlastimil Krejčí (na archivním 

smínku v souboji s nizozemskou legendou Leonem Simonsem), který 

má ve své sbírce několik medailí ze světových i evropských 

šampionátů. V letošním roce navíc přidal k devátému halovému titulu 

Mistra ČR i titul z historicky prvního Mistrovství ČR v beach 

korfbalu a je jedním z nejúspěšnějších korfbalistů české historie. 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace bylo oznámeno, že ve věku nedožitých 81 let zemřel 

bývalý vicepresident IKF a držitel významného korfbalového ocenění Badge of Honour za více než dvě 

desítky let práce pro Mezinárodní korfbalovou federaci Jaap Oud, který byl oceněn za svůj přínos sportu 

i nizozemskou královnou. Jaap působil mnoho let ve vedení nizozemského korfbalového klubu Groen 

Geel Wormer, který byl v devadesátých letech partnerským klubem nejlepšího českého korfbalového 

družstva této dekády VKC Kolín.   
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