
 

 

KORFBALOVÝ 

ZPRAVODAJ 
45/2017 

        www.korfbal.cz 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?   

Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
 

První listopadový víkend se 

v nizozemském Stadskanaal konal tradiční 

mezinárodní turnaj, který má v kalendáři 

své místo již několik let a kterého se 

v minulosti zúčastnila i řada českých 

družstev. Tentokráte se jej zúčastnilo 10 

týmů, když své národní družstva zde 

představilo například Slovensko, Irsko, 

Wales či Skotsko. Turnaj byl velmi 

zajímavý i tím, že zde hrála družstva ze tří 

zemí Jižní Ameriky. Z vítězství se nakonec radovalo mladé družstvo Tornadoes z Anglie pod vedením 

bývalého anglického reprezentanta Dave Bucklanda, které ve finále předčilo reprezentační družstvo 

Slovenské republiky. 

Mezinárodní korfbalová federace zveřejnila aktuální žebříček korfbalových národních družstev, 

kterému nadále vévodí Nizozemsko před druhým Taiwanem a třetí Belgií, což plně kopíruje výsledky 

posledního světového turnaje, kterým byly World Games 2017. Jedinou změnou v první dvacítce zemí 

je pak posun Maďarska na patnáctou pozici na úkor Turecka. Český reprezentační tým drží sedmou 

příčku, když až za námi jsou například Katalánsko či Portugalsko. Poprvé se z žebříčku objevila národní 

družstva Keni a Surinamu, který má díky mohutné podpoře Nizozemska velké ambice. 

Uplynulý víkend začala nejvyšší česká korfbalová soutěž – 

Česká korfbalová extraliga a vyrovnané souboje prvního kola 

slibují do této sezóny zajímavou podívanou, které jistě 

nebudou chybět dramatické a vypjaté momenty, což dokazují 

i čtyři žluté karty udělené během prvního hracího dne. 

Následující víkend se pak rozeběhnou i dvě nejkvalitnější a 

nejsledovanější evropské ligové soutěže, a to nizozemská 

Korfballeague a belgická TopLeague, jejichž vítězové se již 

dlouhé roky přetahují o trofej v prestižním Poháru mistrů evropských zemí. 

V minulém týdnu dorazily na všechny členské země IKF dva dokumenty týkající se mezinárodním 

soutěží v následujících letech. V prvním z nich se president IKF Jan Fransoo snaží uklidnit zúčastněné 

kluby před lednovým finálovým turnajem Europa Cupu 2018, který se bude konat v Katalánsku. 

Neklidná politická situace v této části Španělska prý nebude mít na pořadatelství žádný negativní vliv a 

pořadatelé ujišťují kvalifikové kluby, že přípravy turnaje probíhají bez větších komplikací. Druhý 

dokument je pak z dílny šéfa soutěžní komise Gerta Dijkstry, který od členských zemí požaduje 

iniciativu k pořadatelství světových a kontinentálních turnajů v období 2020-2023, kdy v každém roce 

bude Mistrovství Světa (seniorů, U19 a dokonce dvakrát U21) a rovněž evropské soutěže zaznamenají 

nárůst, když jen v roce 2020 je naplánováno, kromě již zmíněného MS U21, ještě dalších šest turnajů 

pro evropské země.  
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