
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Na stránkách Mezinárodní 
korfbalové federace bylo 
zveřejněno obsazení a nalosování 
prvního mezinárodního turnaje 
nové sezóny pořádaného pod 
hlavičkou IKF. Ve druhé polovině 
září to bude předkolo Poháru 
mistrů evropských zemí, tzv. 
Europa Cupu 2019, které se bude 
poprvé v historii konat ve městě 
Kocaeli v Turecku – tedy geograficky 
již na asijském kontinentu. Do bojů o dvě postupové místa na finálový turnaj, který se bude v lednu 2019 
konat v belgickém Kortrijku, vstoupí však jen pět adeptů (domácí Marmara, katalánský SK Castellbisbal, 
francouzský FJEP Bonson, skotský Cardiff a maďarský mistr SZAC 1908), což proti loňskému roku znamená 
velký pokles, neboť v roce 2017 se tohoto předkola ve slovenské Prievidzi zúčastnilo osm družstev.  
 
Další mezinárodní aktualitou je jmenování nového asistenta reprezentačního trenéra Anglie, kterým se 
stane Gary Brooks, který v roli hlavního trenéra výrazně přispěl Trojans k jedenácti mistrovským titulům 
v řadě. Anglie tak dokončila velkou obměnu celého trenérského vedení reprezentace, když v lednu tohoto 
roku jmenovala do této funkce bývalého reprezentanta Roba Willamse s cílem posunout anglickou 
reprezentaci blíže k medailovým příčkám, k nimž má ostrovní země s dlouhou korfbalovou historií 
v posledních letech daleko. 
 

Právě anglická korfbalová reprezentace bude asi 
největším lákadlem prvního ročníku Czech Cupu, který se 
bude v Brně konat v polovině září tohoto roku. Český 
korfbalový svaz se rozhodl uspořádat přípravný halový 
turnaj před nadcházejícím Mistrovství Evropy 2018, které 
se bude od 13.října konat v Nizozemsku. Vedle 
reprezentace Anglie a samozřejmě České republiky, se 
turnaje zúčastní i reprezentace Polska a prostor dostane i 
Česká reprezentace U21, pro kterou začíná nový cyklus, 
který bude mít pro tuto věkovou kategorii několik 

vrcholů, od ME U21 2019 počínaje, přes Světové hry 2021 až k MS 2023 a dále. 
  
O zástupcích Českého korfbalového svazu je výrazně slyšet i na domácí sportovní scéně. Generální sekretář 
Českého korfbalového svazu a mezinárodní rozhodčí Tomáš Voda byl zařazen do studia Sportovní 
diplomacie, které se bude konat pro vybrané adepty na půdě Českého olympijského výboru pod záštitou 
Komise zahraničních vztahů ČOV a ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Historicky se bude 
jednat o druhou studijní skupinu, když ta první uzavře své studium prezentací svých prací 12.října, kdy 
formálně začne své dvousemestrální studium i skupina druhá. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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