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Nadcházející víkend je na programu 

kvalifikační turnaj o poslední dvě 

volná místa na Mistrovství Evropy 

2018, které se bude pro 16 

kvalifikovaných družstev konat ve 

dnech 13.-21. října v Nizozemsku. 

Tato poslední kvalifikační možnost 

dostat se tento evropský šampionát se 

bude odehrávat v maďarském 

hlavním městě Budapešti, kam se 

sjedou reprezentační družstva osmi 

států. Ve skupině A se střetnou domácí Maďarsko, Řecko, Švédsko a Ukrajina, ve skupině B pak Irsko, 

Srbsko, Arménie a Švýcarsko. Po zápasech v základních skupinách následují semifinálová klání, jejichž 

vítězové si zajistí postup na závěrečný finálový turnaj. Česká republika bude mít na turnaji zastoupení 

v podobě mezinárodního rozhodčího Lukáše Pazourka, který tak přidá další zápasy ke svým dosavadním 

47 odřízeným mezinárodním utkáním, s nimiž je na historickém třetím místě mezi českými arbitry. 

Maďarská korfbalová federace se rozhodla, ve spolupráci s Mezinárodní korfbalovou federací IKF, při 

této příležitosti uspořádat i dvě školení, a to pro pokročilé trenéry, které povede nejúspěšnější trenér celé 

korfbalové historie Jan Sjouke van der Bos, který dovedl nizozemskou reprezentaci k nejvyššímu počtu 

evropských a světových titulů a přidal i tři zlaté medaile ze Světových her v letech 2005, 2009 a 2013. 

Současně se v Budapešti bude konat i rozhodcovské školení pod vedením bývalého elitního 

mezinárodního rozhodčího a současného člena Komise IKF pro analýzu a tvorbu pravidel Jorge Alvese. 

Mezinárodní korfbalová federace rovněž oznámila los druhé 

nejvýznamnější klubové soutěže Europa Shieldu 2018, která 

se bude konat na konci ledna v portugalském Odivelas. Za 

Českou republiku si účast na tomto turnaji určeném pro druhé 

a třetí týmy národních soutěží vybojovalo druhé družstvo 

uplynulé sezóny České korfbalové extraligy KK Brno, které 

pod vedením trenéra Jakuba Máši čekají v základní skupině 

nelehcí soupeři v podobě letošního vítěze BEC Korfball Club 

z Anglie, ambiciózního katalánského vicemistra Korfbal 

Club Barcelona, který vyhrál tento turnaj v roce 2016 a portugalského třetího družstva letošní sezóny 

Korf LX Project z Lisabonu.   

V rámci projektu Školního korfbalu se jeho představitelé v posledních dvou týdnech zaměřili i na školy 

střední, kam již začínají přecházet žáci, kteří byli korfbalem osloveni během svého působení na 

základních školách. Tyto víceleté střední školy již slavily úspěch na konci minulého školního roku, když 

dokázaly slavit první dvě místa v kategerii U16 na velkém plážovém turnaji škol, když si prvenství 

připsalo Gymnázium Hladnov, kde v tomto týdnu konaly historicky korfbalové první zápasy a 

Biskupské Gymnázium v Ostravě, které se školní soutěže účastní již druhým rokem.  
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