
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uplynulý víkend proběhl 
v brněnské hale VUT první 
ročník mezinárodního turnaje 
Czech Korfball Open, který 
pořádal Český korfbalový svaz. 
V sobotním programu se tři 
zúčastněná družstva utkala 
systémem každý s každým, 
z něhož vzešlo vítězně české 
reprezentační áčko, když 
porazilo jak reprezentaci 
Polska 17:10, tak i českou 
jedenadvacítku poměrem 
29:6. Právě čeští junioři pak 
zaznamenali cenný úspěch, když rovněž dokázali zdolat polské reprezentanty, a to poměrem 14:8 a skončili 
tak na druhém místě. Program sportovního víkendu pak v neděli pokračoval ještě další sérií přátelských 
zápasů, v nichž si trenéři mohli vyzkoušet zápasový rytmus před nadcházejícím ME 2018, které 
v Nizozemsku začne již za 23 dní. 
 
Další mezinárodní korfbalový turnaj se konal na Slovensku a hostila jej tradičně Prievizda, kde Mayor Cup 
má velkou dvacetiletou tradici. Mezi deseti zúčastněnými družstvy se neztratili ani čeští zástupci, když do 
semifinále se probojoval SK RG Prostějov a SK Náchod Plhov. Oba týmy však svá semifinálová klání prohrála 
a utkala se o bronz, který pro sebe získal při první účasti na tomto turnaji SK Náchod Plhov. Vítězem a 
obhájcem loňského triumfu se stalo družstvo SZAC 1908 Budapešť, které ve finále zdolalo reprezentaci 
Slovenska nejtěsnějším rozdílem. 

 
Mezinárodní korfbalová federace IKF pokračovala ve svých 
rozvojových aktivitách na africkém kontinentu, když korfbalový 
misionář Theo van der Linde strávil několik dní v Keni, kde na MOI 
universitě v Eldoretu vedl korfbalový seminář pro začátečníky, jehož 
se zúčastnilo více než padesát místních studentů a rovněž trenérský 
kurz základní úrovně, jež úspěšně absolvovalo dvacet budoucích 
korfbalových trenérů. Závěrem tohoto kurzu se uskutečnil korfbalový 
turnaj mezi universitními družstvy, která následně přislíbila další 
turnaje s cílem zdokonalení svých korfbalových dovedností. 

 
Nadcházející víkend začne svých prvním evropským turnajem sezónu i IKF, když se v tureckém Kocaeli 
odehraje předkolo Poháru mistrů evropských zemí a bude se jednat o historicky první oficiální mezinárodní  
turnaj IKF na území Turecka.  Pět mistrovských družstev ze zemí starého kontinentu (z Francie, Katalánska, 
Maďarska, Turecka a Walesu) se střetne o dvě postupová místa na lednový finálový turnaj, který se bude 
konat v Belgii, kam má již svá místa zajištěna šestice nejlepších národních šampiónů, včetně českého mistra 
KK Brno. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 

http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
https://www.facebook.com/cesky.korfbal/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
mailto:zpravodaj@korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/

