
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Následující víkend bude ve znamení 
druhého nejvýznamnějšího turnaje 
evropského klubového korfbalu, když se 
v portugalském městě Odivelas bude konat 
Europa Shield 2018, kterého se zúčastní 
družstva ze druhých a třetích míst národních 
soutěží z tzv. „B“ zemí, kam patří i Česká 
republika. Český zástupce a poražený 
finalista z České korfbalové extraligy KK 
Brno začne turnaj v pátek večer ve 20:55 
místního času zápasem proti anglickému KC 
Norwich Knights, v sobotu jej pak v základní skupině čekají v 10:50 katalánské družstvo se slavným jménem 
KC Barcelona a v 16:05 pak domácí Korf LX Project, pro které se jedná o první představení na mezinárodní 
korfbalové scéně. V neděli jsou pak na programu semifinálové duely a zápasy o konečné umístění. Všechna 
utkání se hrají na netradičních 2*17 minut čistého času. 
 
Na webových stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF a rovněž na facebookovém profilu bylo 
zveřejněno rozlosování a harmonogram zápasů Mistrovství amerického kontinentu, které se bude konat 
ve dnech 2. - 4. března 2018 v kolumbijském Cali, které bylo mimo jiné i pořadatelským městem 
korfbalového turnaje v rámci Světových her 2013. Poprvé v historii se tohoto kontinentálního mistrovství 
zúčastní šest reprezentačních družstev, které budou systémem každý s každým bojovat o titul Mistra 
Ameriky. Prvním zápasem bude jihoamerické derby mezi Brazílií a Argentinou a závěrečných zápasem 
celého turnaje pak bude souboj mezi Dominikánskou republikou a Brazílií. Největším favoritem tohoto 
šampionátu je jistě Surinam, který má na své soupisce několik slavných nizozemských jmen v čele s bývalým 
ostrostřelcem Korfballeugue v dresu Blauw Wit Amsterdam Geraldem van Dijkem a trenérskou hvězdou 
Riko Kruitem, který patřil mezi špičkové nizozemské hráče a jako trenér vedl i reprezentaci Zimbabwe.  
 

Česká televize Déčko odvysílala tuto sobotu reportáž z ligového kola 
mladších žáků, které se konalo v Náchodě a natáčela za účasti slavného 
reportéra a olympijského vítěze Aleše Valenty zápas mezi SK Náchod Plhov 
a VKC Kolín. V měsíci lednu se tak jednalo o další propagaci korfbalu na 
obrazovkách České televize, která byla tentokráte ještě doplněna o 
kvízovou vědomostní otázku o počtu hráčů na hřišti v jednom družstvu 
během korfbalového zápasu, která byla položena i na stránkách České 
televize Déčko a do které se mohly zapojit všechny děti. 

 
Sportovně – technická komise Českého korfbalového svazu rozhodla tento týden o pořadateli finálového 
dne České korfbalové dorostenecké extraligy a Ligy mladších žáků. V prodlouženém termínu dorazil na 
adresu STK jediný návrh od zkušeného pořadatelského klubu SK RG Prostějov. Nejlepší  čtyři dorostenecká 
družstva a nejlepší tři družstva v kategorii mladších žáků se mohou těšit na uspořádání skvělého 
korfbalového dne, a to v neděli 22. dubna 2018, kdy se utkají o cenné medaile pro nejlepší družstva v halové 
sezóně 2017-2018 ve svých věkových kategoriích. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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