
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mezinárodní korfbalová 
federace IKF zveřejnila 
termín evropského turnaje 
Světového poháru v beach 
korfbalu 2019, který se 
bude konat o víkendu 6.-
7.července 2019 ve Francii 
v městečku Bosnon, které 
se nachází nedaleko 
světoznámého letoviska  
Saint-Ettiene. Pořadatelství bylo svěřeno nejstaršímu klubu ve Francii FJEP Bonson, který byl založen již 
v roce 1983 a korfbal je v tomto městě všeobecně známým fenoménem. Vítězná družstva z tohoto letního 
plážového turnaje budou pak držitelem titulu Mistrů Evropy v plážovém korfbalu pro rok 2019, a to jak 
v kategorii elitní, tak v juniorské do 19 let. 
 

President Mezinárodní korfbalové federace Jan Fransoo má za sebou cestovní 
týden, když nejdříve navštívil Maďarsko, kam přijel na pozvání presidenta 
Maďarské korfbalové federace Daniela 
Tegzese. V Budapešti společně s generální 
sekrekářkou Krisztinou Pogany jednali se 

zástupci národního olympijského výboru a dalších institucí s cílem podpořit 
další rozvoj korfbalu v Maďarsku. Další díl pracovní cesty Jana Fransoo vedl 
následně do Brazílie, kde se účastnil turnaje 5. brazilského šampionátu, který 
poprvé v historii vyhrál Projeto União Corfebol Clube, který ukončil čtyřletou 
nadvládu FCE Rio de Janeiro. 
 

Český korfbalový svaz spustil v minulých dnech nový web skolnikorfbal.cz, který se plně 
věnuje úspěšnému projektu, který pod hlavičkou ČKS funguje intenzivně již pátým 
rokem. Projekt Školního korfbalu navazuje na obdobný projekt, který svaz zkoušel 
rozjet již v devadesátých letech minulého století, kdy se mu věnovali korfbaloví 
nadšenci a průkopníci – bratři Kӧnigsmarkové. Stejně jako před více než dvaceti lety 

i dnes se plně ukazuje vhodnost korfbalu zejména pro první stupeň základních škol, 
kde si pedagogové i žáci uvědomují jeho jedinečnost v zapojení obou pohlaví, 

v absenci násilí či v jednoduchosti základních pravidel.  
 
Již za 29 dní odstartuje v belgickém Korkrijku 53.ročník Poháru mistrů evropských zemí – Europa Cup 2019, 
kterého se samozřejmě s velkými ambicemi bude účastnit i český mistrovský celek KK Brno. KK Brno 
dokázalo již dvakrát v minulosti na tomto prestižním turnaji vybojovat čtvrté místo, a tak jeho cílem pro 
nadcházejí ročník musí být útok na medailové pozice. Belgičtí pořadatelé již spustili webové stránky 
šampionátu na adrese www.ecup2019.com a fanoušci korfbalu se mohou těšit i na přímé přenosy ze všech 
zápasů, které bude možné sledovat na www.worldkorfball.org  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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