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Poslední kvalifikační turnaj na 

Mistrovství Evropy 2018, který 

se během víkendu konal 

v Budapešti, přinesl rozluštění 

hádanky v podobě obsazení 

posledních dvou volných míst na 

tento šampionát. Vítězem 

turnaje se stalo přesvědčivě 

domácí Maďarsko, které nemělo 

během celého víkendu 

srovnatelného soupeře a potvrdilo tak roli největšího favorita, když všechny své soupeře porazilo 

průměrně o více než deset košů. Na ME 2018 do Nizozemska je doprovodí reprezentace Srbska, která 

na nepostupové místo odsunula třetí Irsko. Premiérový byl tento turnaj pro dvě národní reprezentace, a 

to pro Švýcarsko a Ukrajinu, které se představily poprvé na ofiálních turnajích IKF. Na turnaji byla opět 

vidět česká rozhodcovská škola, když finále turnaje řídil český mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek  

za asistence slovenského kolegy Petera Bušíka. 

Do průběhu českých soutěží zasáhlo o uplynulém víkendu výrazně počasí, když nedělní větrná smršť 

nedovolila dorosteneckému družstvu Náchoda dorazit na 2.kolo České korfbalové dorostenecké 

extraligy do Brna. Náchodští museli vzdát svou pouť po neúspěšném osmihodinovém snažení a utkání 

s mistrovským dorosteneckým družstvem KK Brno odehrají během 10.kola, které se bude konat 

3.března 2018 v Náchodě. 

O nový rekord v rámci projektu Školního korfbalu se 

zasloužili jeho  představitelé během měsíce října, když za 

kalendářní měsíc bylo sehráno celkem 104 soutěžních 

utkání Školního korfbalu, do kterých se zapojilo více než 

pět stovek žáků základních a středních škol. Největší porci 

zápasů pak odehráli na Základní škole Velká Polom, 

následováni skupinou Slezská Ostrava a Biskupským 

Gymnáziem v Ostravě. Dalšími aktivní školami byly 

například ZŠ Stará Bělá, ZŠ Petřvald, ZŠ Masarykova 

Bohumín či Gymnázium Hladnov.  

Následující víkend se konečně dočkají fanoušci špičkového českého korfbalu, neboť bude prvním kolem 

zahájena nejvyšší česká soutěž Česká korfbalová extraliga, která bude mít druhý rok po sobě pouze 

čtveřici týmů. Do sezóny 2017/2018 vstupuje jako obhájce titulu družstvo KCC Sokol České 

Budějovice, které bude pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka  usilovat o svůj jubilejní desátý 

mistrovský titul. V rámci prvního kola zahájí jihočeské družstvo putování za obhajobou na palubovce 

loni čtvrtého družstva SK RG Prostějov. Ve druhém souboji pak domácí KK Brno, které obhajuje 

stříbrnou pozici, vyzve tým MS YMCA Znojmo, který v minulé sezóně získal bronzové medaile. 
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