
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uplynulý víkend přinesl po delší době 
medailový úspěch pro český klub, když KK 
Brno pod vedením trenéra Jakuba Máši 
vybojoval bronzové medaile na druhém 
nejvýznamnějším klubovém turnaji na 
starém kontinentu. Europa Shield 2018 
vyhrál německý vicemistr KV Adler Rauxel, 
který ve finále dokázal porazit anglický BEC 
Korfball Club 16:13. Základní skupiny 
vyhrála bez porážky obě anglická družstva 
v soutěži – BEC a Norwich Knights. 
V semifinále pak norwichští rytíři neuspěli 
proti německému týmu stejně jako KK Brno 
neměl žádnou šanci proti anglickému 
fenoménovi tohoto turnaje posledních let. Zápasy o medailová umístění pak byly opakováním utkání ze 
základních skupin a v obou případech se poražení z úvodních zápasů dokázali poučit ze svých proher a druhé 
zápasy skončily opačně, což ukazuje na velkou zajímavost tohoto turnaje v porovnání s významnějším 
Europa Cupem. 
 
Na webových stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF byla zveřejněna smutná zpráva o tom, že ve 
věku 88 let zemřel v Amsterdamu Adri Zwaanswijk, který celý svůj život zasvětil korfbalu. Po druhé světové 
válce odehrál několik zápasů v reprezentačním dresu Nizozemska, které následně v šedesátých letech vedl  
v pozici hlavního trenéra a jako první reprezentační trenér zavedl přípravné tréninkové kempy. Mimo 
dalších rozvojových aktivit, zejména v Indii a na Taiwanu, přispěl i k zavedení menších míčů pro žákovské 
soutěže a ke změně tradičních ratanových obrouček za aktuálně používané plastové. Rovněž působil v 
čele tzv. Swan Fondu, který pomáhal financovat rozvoj v mnoha korfbalových zemích celého světa. 
 

Výkonný výbor IKF přijal v lednu další zemi do 
struktur Mezinárodní korfbalové federace, kterou 
se stalo Thajsko. V Thajsku se korfbal již hraje 
téměř dva roky, když počáteční korfbalové aktivity 
inicioval japonský trenér Morito Nubutoki, který 
stál i u základů prvního klubu v hlavním městě 
Bangkoku. Thajsko se tak stává 69.členskou zemí 

IKF a prvním jejím mezinárodním představením bude účast na srpnovém Mistrovství Asie a Oceánie, které 
se bude konat v japonském hlavním městě Tokyu. 
 
Český korfbalový svaz obdržel od IKF klasifikační list na rok 2018. Na základě rozhodnutí VV IKF jsou země 
rozdělovány do jednotlivých výkonnostních košů, a to dle stanovených kritérií jako jsou například domácí 
soutěže, účast na mezinárodních mistrovstvích, struktura a vzdělávání trenérů a rozhodčích a v neposlední 
řadě i výsledky na kontinentálních a světových šampionátech. Česká republika tak dle zveřejněného 
rozhodnutí zůstává ve druhém výkonnostním koši – tedy je tzv. „B“ – zemí, z čehož plyne i povinnost zaplatit 
v roce 2018 členské příspěky na účet IKF ve výši 3.260 €.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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