
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
V soutěžích pořádaných Českým korfbalovým svazem již 
známe první (bronzové) medailisty této sezóny, kterými jsou 
MS YMCA Znojmo v České korfbalové extralize a KC SPSŠ Tábor 
v 1.České korfbalové lize. V obou těchto soutěžích jsou totiž 
bronzové medaile udělovány těm družstvům, které skončí po 
dlouhodobé základní části na třetích místech. O zlatu a stříbru 
se pak rozhodovat v rámci posledního „superfinálového“ dne 
v Brně v sobotu 28.dubna. První kompletní sadu medailí si 
rozdělí družstva minižáků na finálovém dni již tuto sobotu 
v Kolíně a den nato pak v rámci finálového dne v Prostějově, 
kde se utkají nejlepší juniorská družstva ve finále České 

dorostenecké korfbalové extraligy – o titul budou hrát KK Brno a KK Brno Nový Lískovec, o bronz pak KC ZŠ 
Šenov a SK Plhov Náchod. Souboje nejlepších dorostenců pak doplní ještě finálový turnaj v kategorii 
mladších žáků, do kterého se probojovala družstva SK RG Prostějov, KK Brno a SK Plhov Náchod. 
 
Včera proběhl v nizozemském Leeuwardenu los nadcházejícího Mistrovství Evropy 2018. Česká republika 
byla nalosována do skupiny B, kde se utká se třemi těžkými soupeři, kterým podlehla na předchozím  
šampionátu - s obhájci stříbra z minulého evropského šampionátu s Belgií (na ME 2016 byl výsledek 14:34), 
dále se čtvrtým týmem z ME 2016 s Portugalskem (na ME 2016 10:20) a s celkově pátým týmem 
s Německem, kterému podlehla 9:17. Ve druhé skupině v první osmičce pak domácí Nizozemce vyzvou 
Anglie, Katalánsko a Polsko. 
 
V sobotu skončilo na Taiwanu historicky třetí Mistrovství 
Asie v kategoriích U16 a U19 ve čtyřkové verzi korfbalu. 
Vítězství a zisk zlatých medailí v obou věkových kategoriích 
obhájila domácí družstva pořadatelského Taiwanu, když za 
celý turnaj nepoznala hořkost porážky. Největším 
překvapením bylo druhé místo Thajska v kategorii U16, 
neboť pro Thajsko se jednalo o historicky první 
mezinárodní turnaj v jeho krátké korfbalové historii. 
Bronzové medaile v této mladší kategorii vybojoval Hong 
Kong po nejtěsnější výhře nad Malajsií. V kategorii U19 se 
ze stříbra radovala Čína, i když ve finále podlehla domácímu 
Taiwanu výrazným rozdílem a z bronzu pak Malajsie, která v zápase o třetí místo porazila Thajsko. 
  
Na asijském kontinentu, konkrétně v thajském hlavním městě Bangkoku, se konalo i volební Valná hromada 
International World Games Association (IWGA). President Mezinárodní korfbalové federace Jan Fransoo 
byl na tomto zasedání zvolen do Výkonného výboru IWGA, které i po další volební obdodí povede 
znovuzvolený president IWGA José Perurena ze Španělska, který startoval na OH 1968 v Mexiku v kanoistice 
a do roku 2008 působil v roli presidenta Mezinárodní kanoistické federace. Na tomto zasedání bylo 
potvrzeno, že korfbal bude součástí Světových her i v roce 2021, které se budou konat 15.-25.července 2021 
v severoamerickém Birminghamu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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