
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se v čínské provincii Hong Kong odehrál, za 
nepříliš příznivého počasí a nezájmu diváků,  první letošní turnaj 
Světového poháru v beach korfbalu, který se Mezinárodní 
korfbalová federace IKF snaží v posledních letech významněji 
podporovat. Avšak v roce 2019 se nakonec uskuteční pouze dva 
turnaje Světového poháru, 
když na asijský turnaj naváže 
jen ten evropský, který se 
bude v červenci konat ve 

Francii, ač v plánu IKF byl jeden turnaj na každém kontinentu. Asijskému 
turnaji, kam se přihlásilo pět družstev,  dominovalo družstvo Taiwanu, 
které porazilo všechny své soupeře a zaslouženě zvítězilo před druhou 
Čínou a třetím domácím Hong Kongem. Doprovodným programem byl 
turnaj národních universitních družstev, ve kterém bylo pořadí téměř 
totožné, jen Taiwan a Čínu doprovodilo na stupně vítězů Thajsko. 
 
Již za deset dnů je na programu největší finálový den českého korfbalu, když v sobotu 23.března budou 
v Prostějově rozděleny tři sady medailí. Finálové složení obou extraligových finálových utkání je totožné, 
což je unikátem v historii českých finále, když KK Brno a KCC Sokol České Budějovice se proti sobě postaví 
jak ve finále České dorostenecké korfbalové extraligy, tak ve finále elitní České korfbalové extraligy. Finále 
druhé nejvyšší seniorské soutěže pak obstarají družstva VKC Kolín a SK Náchod Plhov, která by v příští 
sezóně mohla oživit a zatraktivnit nejvyšší českou soutěž, která se ve čtyřčlenném složení začíná již potýkat 
s jednotvárností.  
 

Ve stejný den jako finále České 
korfbalové extraligy se bude hrát i 
finále belgické nejvyšší soutěže 
Topkorfbal League. Zajímavostí 
belgické nejvyšší soutěže je, že již 

druhým rokem se semifinále hrají též pouze na jeden vítězný zápas, a to během semifinálového dne, který 
je na programu tuto sobotu a je již vyprodán. Semifinálové dvojice tvoří vítěz základní části KWIK proti 
AKC/Luma a Voorwaarts proti Borgerhout/GW. Loňský šampión KC Boeckenberg, pod trenérským vedením 
bývalého reprezentačního kapitána Davora Duronjice, skončil po základní části až na šestém místě a do play-
off se letos nepodívá. 
 
President Mezinárodní korfbalové federace IKF Jan Fransoo poslal na všechny členské země oficiální dopis, 
ve kterém sděluje, že World Korfball Congress 2019 se bude ve dnech 7.-8.srpna 2019 konat v jihoafrickém 
Durbanu v rámci probíhajícího světového šampionátu. President rovněž vyzval členské země k zaslání 
podnětů a návrhů k hlavním tématům, které mají být diskutovány a mají se týkat rozvoje jednotlivých 
národních svazů, a to hlavně na úrovni trenérské, rozhodcovské a na úrovni rozvoje vedení a administrativy 
národních korfbalových svazů. Druhou hlavní oblastí k diskusi je pak další rozvoj plážového korfbalu, 
zejména pak Světového poháru v beach korfbalu a komunikace v rámci rostoucí celosvětové fanouškovské 
základny. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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