
 

 

KORFBALOVÝ 

ZPRAVODAJ 
48/2017 

        www.korfbal.cz 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?   

Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
 

Velmi zajímavá a nečekaná informace byla 

zveřejněna na belgických korfbalových webových 

stránkách. Belgická královská korfbalová federace 

KBKB se dohodla s nizozemským trenérem belgické 

reprezentace na ukončení vzájemné spolupráce. 

Steven Mijnsbergen působil u belgické reprezentace 

necelé dva roky, když ji převzal od charizmatického 

Detlefa Elewauta (ten působí druhou sezónu u 

nizozemského špičkového klubu PKC Papendrecht) a 

dokázal s ní získat stříbrné medaile na ME 2016 a 

pouze bronzové na Světových hrách 2017, které se 

konaly letos v létě v Polsku. KBKB oficiálně 

poděkovala Stevenovi za spolupráci a nyní hledá nástupce, který by měl belgické „Diamonds“ vést 

poprvé na ME 2018, které se bude konat v říjnu 2018 v Nizozemsku.  

Rok 2018 bude naplněn mnoha mezinárodními akcemi, které bude samozřejmě nutné pokrýt i 

rozhodčími a členy jury. Již v lednu jsou na progamu dva finálové klubové turnaje, a to Pohár mistrů 

evropských zemí Europa Cup 2018, kam pojede pískat zkušený Ondřej Fridrich, který může na 

52.ročníku přidat deváté finálové utkání tohoto turnaje, které by řídil český rozhodčí. Druhým lednovým 

turnajem je pak Europa Shield, kam pozvání obdržela Zuzana Maňáková. Další plánované nominace 

českých rozhodčích budou v roce 2018, dle zjištěných informací,  na Mistrovství Afriky v Zimbabwe, 

kam zamíří Lukáš Filip a na Mistrovství Světa U21 v Maďarsku, kam by měl jet Lukáš Pazourek. 

Mezinárodní korfbalová federace 

zveřejnila v tomto týdnu i svůj třetí letošní 

informační buletin, který se týká 

mezinárodních soutěží. Uspřesňuje 

v tomto vydání pak zejména formát 

Mistrovství Evropy 2018, které bude 

největší akcí příštího roku. Šestnáct 

kvalifikovaných družstev je rozdělo do dvou výkonnostních skupin stejně jako tomu bylo na ME 2014 

v Portugalsku. První výkonnostní skupinu tvoří domácí Nizozemsko, Belgie, Katalánsko, Portugalsko, 

Anglie, Německo, Česká republika a Rusko a tyto země budou losem rozděleny do dvou skupin A a B, 

kde budou hrát systémem každý s každým. Poslední týmy těchto skupin následně čekají zápasy proti 

vítězům skupin C a D, které budou tvořeny z družstev druhé výkonnostní skupiny, kam patří Maďarsko, 

Polsko, Slovensko, Turecko, Francie, Wales, Skotsko a Srbsko. 

Zcela novou korfbalovou aktivitou je vznik první sportovní akademie, která má ve svých stanovách a 

ve svém poslání výslovně zmíněn korfbal. Sports Academy Morava – SAM, která se bude věnovat 

výchově talentů ve tenisu, kopané, korfbalu a v dalším sportech, již začala své korfbalové aktivity a 

můžeme těšit na výchovu nových mladých sportovců, kteří se budou věnovat korfbalu dlouhodobě od 

útlého věku.   
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