
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již toto pondělí odcestoval mistrovský celek České 
korfbalové extraligy z předchozí sezóny  KCC Sokol 
České Budějovice na finálový turnaj Poháru mistrů 
evropských zemí – Europa Cup 2018, který se koná 
v Katalánsku. Pořadelským městem je poprvé v 
historii Platja d´Aro na pobřeží Středozemního 
moře. Hned zítřejší program bude pro výsledek 
českého mistra rozhodující, protože se v náročném 
programu utká ráno od 9:00 místního času 
s německým mistrem SG Pegasus Rommerscheid 
1991 a ještě večer od 21:00 pak s anglickým 
šampiónem Trojans KC. Pro postup do bojů o 
medaile, což je cílem trenéra Ivo Kracíka, je třeba v ideálním scénáři oba tyto týmy porazit, což v silách 
nejúspěšnějšího českého  týmu posledních let rozhodně je. Jihočeský tým je i nejúspěšnějším českým 
zástupcem na Europa Cupu, když v minulosti z osmi účastí třikrát dokázal vybojovat bronzové medaile, a 
to v letech 2004, 2007 a 2011. 
 
Dalším českým zástupcem na finálovém turnaji nejlepších klubů starého kontinentu bude velezkušený 
mezinárodní rozhodčí Ondřej Fridrich, který má na svém kontě aktuálně již 97 mezinárodních utkání a je 
téměř jisté, že na tomto podniku překročí magickou hranici 100 mezinárodních zápasů, což se dosud na 
světě v historii povedlo pouze sedmi jeho kolegům. Na turnaji bude jako rozhodčí působit i další arbitr 
z České korfbalové extraligy Peter Bušík a je velmi pravděpodobné, že finálový zápas bude opět stopu 
české rozhodcovské školy, jako tomu bylo již v jedenácti případech z předchozích 51 ročníků. 
 
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace bylo zveřejněno novoroční poselství presidenta IKF Jan 
Fransoo, který považuje rok 2018 za klíčový vzhledem k počtu organizovaných mezinárodních turnajů. Na 
všech kontinentech se bude totiž konat kontinentální mistrovství, kde se bude bojovat o účastnická místa 
na Mistrovství Světa 2019, které bude poprvé v historii vypsáno pravděpodobně pro 20 družstev. Již teď je 
jasné, že dvě místa budou určena pro nejlepší africká družstva – tedy pro pořadatelskou zemi JAR a pro 
další nejúspěšnější zemi z dubnového Mistrovství Afriky. Další místa jsou pak určena pro dvě nejlepší 
družstva z Mistrovství Ameriky, které se bude konat již v březnu v kolumbijském Cali a kterého se zúčastní 
šest národních reprezentačních družstev. Dále pak budou následovat evropský šampionát, kde se bude 
pravděpodobně bojovat o 10 účastnických míst a spojené Mistrovství Asie a Oceánie, kde půjde o 
zbývajích šest míst.   
 
Na domácí scéně bylo rozhodnuto o pořadatelství „superfinálového“ dne, který se bude konat v sobotu 
28.dubna 2018 a kde se rozdělí celkem tři mistrovské tituly, a to v České korfbalové extralize, v 1.České 
korfbalové lize a v Lize starších žáků. STK rozhodla, že pořadatelem bude opět po třech letech KK Brno a 
zároveň vyzvala další kluby, aby se přihlásily o pořadatelství zbývajících finálových dní ročníku 2017/18. 
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