
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vítězem Světového poháru 
2018 v beach korfbalu se 
v neděli stalo domácí 
družstvo Belgie 2, které ve 
finále porazilo překvapení 
turnaje Portugalsko poměrem 
8:4. Na bronzovém stupínku 
se neméně překvapivě, po 
těsné výhře nad Maďarskem 
6:5, umístilo Polsko, pro které 
se jedná o historický zápis do análů polského korfbalu. Favorizované Nizozemsko, které obhajovalo 
prvenství z minulého roku skočilo až na šestém místě. Čeští reprezentanti začali turnaj výtečně, když 
dokázali porazit první družstvo Belgie a Wales, ale po vysoké porážce od Nizozemska je čekal ve čtvrtfinále 
soupeř nejtěžší, a to druhé družstvo Belgie, které následně dokráčelo až titulu. Česká republika prohrála 
s Nizozemskem i druhý zápas a na závěr turnaje porazila Anglii a skončila na konečném sedmém místě, což 
znamená propad o tři příčky oproti loňskému roku.  
 
V juniorské části turnaje určené pro hráče do devatenácti let se nakonec utkalo celkem sedm národních 
družstev, která během náročného průběhu musela odehrát během dvou dní devět zápasů. První den získala 
Česká reprezentace ze sedmi utkání pět bodů za remízu a dvě výhry. Druhý den již na tyto výkony navázat 
nedokázala skončila na předposledním šestém místě, když je nutno poznamenat, že byla velmi limitována 
zraněními Jakuba Novotného a Kristýny Holubčíkové, které se na konečném výsledku podepsaly nemalou 
měrou. 

 
Pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka a pod vedením managera 
Školního korfbalu Petra Kronese se v Ostravě konal pětidenní korfbalový camp 
pro hráče žákovských a juniorských družstev Moravskoslezského kraje. Hráči ze 
severní Moravy tak mohli strávit korfbalový týden za přítomnosti nejpovolanějších 
korfbalových odborníků a měli skvělou příležitost zdokonalit se v korfbalových 
vědomostech a dovednostech. Tato forma rozvoje a propagace korfbalu je během 
prázdnin skvělou příležitostí, na kterou v aktuálním týdnu navazují i brněnští 
korfbalisté, kteří pořádají korfbalový tábor Pod Templštýnem pod vedením 
brněnských trenérů v čele s reprezentačním trenérem české „sedmnáctky“ 
Jakubem Mášou.    

  
V minulém týdnu poslal Český korfbalový svaz na adresu Mezinárodní korfbalové federace dopis vyjadřující 
zájem České republiky pořádat Mistrovství Světa v roce 2023. Mezinárodní federace IKF vyzvala své 
členské země, aby do 1.září tohoto roku vyslovily svůj případný zájem a s nimi následně zahájí přípravné 
práce, které budou směřovat k podání konkrétních návrhů, mezi kterými se bude rozhodovat na 
nadcházejícím MS 2019 v jihoafrickém Durbanu. Česká republika se odhodlala k tomuto kroku po úspěšném 
zvládnutí pořadatelsví ME U21 2014 a MS U23 2016, které organizovala v Olomouci. Česká republika by se 
tak mohla stát po Nizozemsku a Belgii další zemí, kde se světový šampionát bude konat podruhé.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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