
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Uplynulý víkend byl zahájen další ročník české nejvyšší 
korfbalové soutěže, který nese název Česká korfbalová 
extraliga. V sobotu 3.listopadu ve 14:30 byla pod 
vedením zkušené dvojice mezinárodních rozhodčích 
Pazourek – Filip, která má za sebou mimo jiné i více než 
250 zápasů na mezinárodní scéně, zahájena další 
sezóna, na jejímž konci bude znám jubilejní třicátý Mistr 
České republiky. Prvním střelcem nové sezóny zahájené 
píšťalkou prvně jmenovaného rozhodčího byl 
symbolicky kapitán českého reprezentačního družstva 
Petr Pešák v dresu vicemistra KCC Sokol České 
Budějovice, který dovedl své družstvo k zisku prvního 

vítězství. V rámci prvního extraligového víkendu byly odehrány celkem 4 zápasy a na čele se usadil obhájce 
titulu KK Brno, který neztratil ani bod a bude usilovat o čtvrtý mistrovský titul za posledních pět let. 
 
Necelý týden po zahájení české nejvyšší soutěže bude v Nizozemsku zahájena i nejkvalitnější a 
nejsledovanější ligová soutěž na světě – nizozemská Korfballeague. Již v pátek 9.listopadu ve 20:30 se 
v repríze loňského finále střetnou obhájce titulu a nejúspěšnější družstvo posledních let TOP 
/SolarKompleet Sassenheim proti poraženému finalistovi Fortuna/DeltaLogistiek Delft. Korfballeague hraje 
deset nejlepších družstev a zápasy je možné sledovat živě na streamu na www.korfbal.nl/korfballeague 
Finále je pak naplánováno na sobotu 13.dubna a uvidí jej vyprodaná obrovská sportovní hala Ziggo Dome, 
do které se vejde více než dvanáct tisíc korfbalových fanoušků.  
 
Po uplynulém Mistrovství Evropy zveřejnila Mezinárodní korfbalová federace aktualizovaný žebříček 
korfbalových zemí – IKF ranking, který v sobě zahrnuje již všechny proběhlé kontinentální šampionáty a 
bude důležitý před losem MS 2019, které se bude konat v jihoafrickém Durbanu ve dnech 1.-10. srpna 
příštího roku. Postavení v čele si s velkým náskokem udrželo Nizozemsko před nejlepším družstvem 
asijského kontinentu Taiwanem a Belgií. Následují Čína, Německo, Anglie a na sedmém místě Česká 
republika, která udržela postavení před bronzovým družstvem z ME 2018 Portugalskem. Skokanem žebříčku 
je pak družstvo Surinamu, které po vítězství na americkém šampionátu poskočilo nahoru o 23 příček a 
aktuálně figuruje na šestnáctém místě.   

 
Současně po Mistrovství Evropy 2018 byla vyznamenána i jedna z největších hvězd 
nizozemského a světového korfbalu Suzzanne Struik, která na ME 2018 ukončila 
svou dlouholetou mezinárodní hráčskou kariéru a z rukou presidenta IKF Jana 
Fransoo převzala Pin of Merit a stala se 64. držitelkou tohoto ocenění (jediným 
českým držitelem je Milan Schwarz, který jej získal v roce 2004). Suzzanne Struik 
dokázala během svého působení v národním dresu Nizozemska získat čtyři 
evropské tituly,  tři tituly Mistra Světa a rovněž tři prvenství na World Games, a to 
v letech 2009, 2013 a 2017.  Zároveň pak působila i jako předsedkyně hráčské 
komise Mezinárodní korfbalové federace – IKF Athletes Committee.  

 
 
 

   
  

7.listopadu 2018 
45/2018 

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