
 

 

KORFBALOVÝ 

ZPRAVODAJ 
31/2014 

info@korfbal.cz 
www.korfbal.cz 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

Reprezentace České republiky 

vstupuje do finální fáze přípravy. 

Minulý víkend ladila formu 

v Německu a Nizozemsku, kde 

sehrála dvě přípravná mezistátní 

utkání proti reprezentačnímu 

výběru Německa a jeden 

tréninkový zápas v Bennekomu 

(Nizozemsko). Trenérské duo 

Honzíček – Kracík pak muselo 

rozhodnout o finální čtrnáctičlenné 

nominaci, která bude Českou republiku reprezentovat na vrcholné akci letošního roku, která začíná již 

25. října v Portugalsku. Jména nominovaných můžete nalézt na stránkách Českého korfbalového 

svazu, na http://korfbal.cz/article/2014-10-08-nominace-reprezentace-na-me-2014-vportugalsku.   

Český korfbal bude mít na Mistrovství Evropy 2014 i zastoupení mezi rozhodčími. Dva čeští rozhodčí 

– Lukáš Pazourek a Lukáš Filip budou rozhodovat utkání na tomto korfbalovém svátku. Kvalitu 

českých arbitrů dokresluje ten fakt, že kromě dvou výše zmíněných, byli pozváni ještě další čeští 

mezinárodní rozhodčí (Ondřej Fridrich a Tomáš Voda), kteří však z důvodu pracovních povinností 

byli nuceni tuto nominaci odmítnout. 

Fanoušci korfbalu a českého národního týmu budou moci sledovat, dle informace zveřejněné na 

stránkách Mezinárodní korfbalové federace, všechny zápasy Mistrovství Evropy 2014 živě na 

stránkách www.worldkorfball.com, a to jak statisticky, tak i živým obrazem. 

Další zajímavostí je podpora ze strany nizozemské korfbalové federace (KNKV) na jihoamerickém 

kontinentu. Čtyři hráči ze stříbrného nizozemského týmu z olomouckého Mistrovství Evropy do 21 let 

se vydali do Brazílie a Argentiny, kde budou pomáhat s popularizací korfbalu (více informací můžete 

nalézt na: http://www.ikf.org/2014/10/netherlands-stars-boost-latin-america-korfball/). 

Před nadcházejícím evropským šampionátem čeká extraligové týmy ještě jedno kolo naší nejvyšší 

soutěže, která samozřejmě, po dobu trvání Mistrovství Evropy, bude mít přestávku. Poslední kolo před 

plánovanou pauzou přinese reprízu posledních čtyř finálových utkání České korfbalové extraligy – 

ostře sledovaný souboj mezi KCC Sokol České Budějovice a VKC Kolín. Zatímco tým obhájce titulu 

z Českých Budějovic nedoznal významných změn, kolínský tým změnil po čtyřech letech hlavního 

trenéra a povede jej v pozici hrajícího trenéra Matěj Kubíček, pro kterého to bude trenérská premiéra 

v nejvyšší soutěži.  

Dobrou zprávou pro stávající a nově vznikající korfbalové kluby je to, že Český korfbalový svaz zadal 

výrobu nových výškově nastavitelných korfbalových stojanů. Zájemci o zapůjčení či nákup tohoto 

vybavení mohou jednoduše zažádat na e-mailové adrese vv@korfbal.cz, dle instrukcí uvedených 

v zápise č.2/2014 z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu, ideálně do 15. října 

2014, kdy budou stojany vyrobeny a připraveny k případnému převzetí.  
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