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Dnes začala v rámci 

projektu Školního 

korfbalu série Vánočních 

školních turnajů, které se 

budou konat v těchto 

dnech. První Vánoční 

turnaj se konal 

v Ludgeřovicích, kde se 

dvou hřištích odehrálo 

celkem patnáct utkání, do 

nichž se zapojilo šest 

třídních družstev, která se 

s korfbalem v rámci 

výuky tělesné výchovy seznámila během posledních měsíců. V následujících dnech před Vánocemi jsou 

na programu další korfbalové turnaje, které se uskuteční jak v Moravskoslezském kraji (Kozlovice, 

Ostrava a Bohumín), tak i v kraji Zlínském, kde se turnaj uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm. 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace byl zveřejněn  článek o návstěvě presidenta IKF Jana 

Fransoo v Asii. President se zde setkal se zástupci CTKA (Chinese Taipei Korfball Association), kterým 

dodatečně pogratuloval k zisku stříbrných medailí na Světových hrách 2017 v polské Wroclavi, což byl 

historický úspěch taiwanského korfbalu. Jan Fransoo rovněž poděkoval vedení CTKA za přínos rozvoji 

korfbalu na asijském kontinentu, který má poprvé v historii tři zástupce mezi desítkou nejlepších zemí 

světa a společně presidentem asijské korfbalové federace Inglishem Huangem se setkali i s taiwanským 

ministrem sportu, se kterým diskutovali o další vzájemné spolupráci v rozvoji korfbalu a možném 

pořadatelství velkých IKF turnajů právě v této asijské zemi. 

Světové hry, které, jak bylo zmíněno výše, se letos konaly v Polsku, zavítají příště, tedy v roce 2021 na 

půdu Severní Ameriky. Birmingham ve státě Alabama v USA bude jejich pořadatelem a korfbal zde 

bude samozřejmě mít své místo. V minulém týdnu sem zavítal bývalý reprezentační trenér Nizozemska 

Jan Sjouke van den Bos, který má na starosti mezinárodní rozvoj top korfbalu. Jan Sjouke v rozhovoru 

potvrdil, že účast domácí reprezentace USA na tomto sportovním svátku je téměř vyloučena, ale zároveň 

připustil,že není zcela bez šance možné zapojení plážového korfbalu jako samostatné disciplíny, kde by 

se mohli představit i severoameričtí sportovci.  

Poprvé v historii českých reprezentačních družstev nastane již za třináct dní zcela ojedinělá skutečnost, 

když současně na jeden mezinárodní turnaj odjedou hned tři reprezentační výběry, a to reprezentační 

sedmnáctka, kterou povedou na necestujícího trenéra Mášu asistentky Zábojová a Maňáková, 

reprezentační jednadvacítka pod vedením Jiřího Podzemského a reprezentace seniorská, kde je hlavním 

trenérem Ivo Kracík. Všechny reprezentace se postupně představí v nizozemském Rotterdamu na turnaji 

Korfball Challenge 2017, kde na každou z nich čekají minimálně čtyři soupeři v podobě nizozemkých 

výběrů či ostatních reprezentací z celého světa. 
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