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Na oficiálních stránkách IKF bylo 

zveřejněno, že příští rok by se mělo konat 

maximálně pět Světových pohárů 

v plážovém korfbalu, a to vždy po jednom 

na každém kontinentu s tím, že kterákoli 

země se může zúčastnit klidně všech těchto 

akcí. Hlavním cílem je celosvětová 

propagace plážové verze korfbalu, která by 

měla zajistit její rozvoj po celém světě. 

Pořadatelem tohoto Světového poháru 

v Evropě bude belgická federace KBKB a 

nejlépe umístěný evropský tým na tomto 

turnaji získá titul evropského šampióna v plážovém korfbalu pro rok 2018. Turnaj se bude konat o 

víkendu 11.-12.srpna 2018 v belgickém Blankenberge. 

Soutěžní komise Mezinárodní korfbalové federace – CC IKF oznámila, že na základě pozitivní zpětné 

vazby z posledních dvou nejvýznamnějších akcí (tedy z Mistrovství Evropy 2016 a World Games 2017), 

bylo rozhodnuto, že oficiální hrací čas na kontinentálních šampionátech a stejně i na Mistrovství světa 

a na Světových hrách bude nyní 4*10 minut čistého hracího času. Tento model hracího času je již druhou 

sezónou aplikován i v nejvyšších soutěžích dospělích a juniorů Českého korfbalového svazu. Anomálií 

však zůstavá Pohár mistrů evropských zemí, kde se první dva hrací dny bude hrát na čistý čas 2*17 

minut a třetí den pak na 2*25 minut čistého času. 

Zajímavostí ze světa korfbalu je zpráva, že 

nizozemský trenér reprezentace do devatenácti let a 

bývalý nejlepší hráč světa Leon Simons pomáhá 

reprezentaci Jihoafrické republiky před domácím 

Mistrovství Světa, které se bude v srpnu 2019 konat 

v jihoafrickém Durbanu. Leon Simons navštívil 

Jihoafrickou republiku a bude fungovat v roli tzv. 

Master kouče a pomáhat jak s herní přípravou, tak se 

selekcí hráčů na historicky první světový šampionát 

v elitní kategorii pořádaný na africkém kontinentu. 

Vzájemná spolupráce nizozemského trenéra s reprezentací JAR pak bude zahrnovat ještě minimálně 

čtyři pravidelné návštěvy tréninkových kempů a pomoc při vedení reprezentace na závěrečném turnaji. 

Český korfbalový svaz začal v sezóně 2017/2018 s novým pravidelným zpravodajstvím ze všech kol 

České korfbalové extraligy. Z každého extraligového kola je zpracována obrazová reportáž, která je 

ještě týž den umístěna na stránky svazu, na faceboookový profil svazu a a rovněž na kanál Youtube. 

Všech pět extraligových kol odehraných v listopadu a v prosinci si tak fanoušci korfbalu mohli užít 

v rámci zpravodajských reportáží, které zaznamenali velkou sledovanost v řádu tisíců shlédnutí. 
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