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Po reprezentační přestávce vyplněné evropským šampionátem se 

naplno rozběhly domácí soutěže. Extralize vévodí obhájci titulu 

z KCC Sokola České Budějovice, kteří dvakrát porazili SK RG 

Prostějov a tři reprezentační kanonýří z tohoto ceku okupují 

s náskokem i pomyslné stupně vítězů v tabulce střelců extraligy (trio 

excelentních střelců Krejčí – na obrázku, Bláha, Pešák nastřílelo již 

dohromady 84 košů z 129 košů vedoucího KCC). Podobným 

postavením se může pyšnit tým mladších žáků SK RG Prostějov, 

který též hraje svou soutěž jako obhájce titulu, též je na vedoucím 

místě a má svého lídra v tabulce střelců – tím je vycházející hvězda 

Vojtěch Ošťádal.    

Sportovně technická komise Českého korfbalového svazu v minulém 

týdnu obměnila jednoho ze svých členů. Radka Honzíčka, který se 

nadále bude plně věnovat pouze trénování naší seniorské reprezentace 

s cílem dosáhnout na medaili na Mistrovství světa, které bude na podzim 2015 v Belgii, nahradí 

brněnský Zdeněk Pospíšil, který je členem KK Nový Lískovec Brno a kterému samozřejmě, jménem 

redakce Korfbalového zpravodaje, přejeme mnoho zdaru do jeho nadcházející činnosti. 

Příští víkend se koná v Týnci nad Labem očekávané školení trenérů, které se setkalo s velkým zájmem 

korfbalové veřejnosti a na téměř čtyřicítku účastníků čeká série tří vzdělávacích víkendů pod vedením 

zkušených lektorů, mezi které patří například Martin Kocián, Edwin Bouman, Ivo Kracík a další. 

Na mezinárodní scéně stojí jistě za zmínku, že Mezinárodní korfbalová federace oznámila opětovné 

zvýšení počtu členských zemí o jednu africkou a jednu americkou zemi. Konkrétně se jedná o Ghanu, 

která se stala 62.zemí v rámci IKF a Costa Ricu, která bude po schválení zemí číslo 63. Výše zmíněné 

schváení je na  pořadu v rámci Valné hromady IKF, která se bude konat v listopadu 2015 v Belgii. 

Na stránkách mezinárodní federace 

(www.ikf.org/2014/11/ikf-ranking-2014) bylo rovněž 

zveřejněno pořadí zemí ke konci roku 2014, kde za 

suverénním Nizozemskem následuje Belgie a Taiwan. 

České republice patří šesté místo (za čtvrtým Portugalskem 

a pátou Anglií), což znamená posun o dvě místa vzhůru 

oproti pořadí na konci roku 2013 (reprezentace ČR 

přeskočila v pořadí katalánskou a německou, která po 

nevydařeném ME klesla až na deváté místo). Výsledkem 

úspěšného Mistrovství Evropy 2014 je i udělení významného ocenění IKF Pin of Merit portugalské 

šéfce organizačního výboru Mistrovství Evropy 2014 Paule Gomes za úspěšné zvládnutí této největší 

letošní mezinárodní korfbalové akce. Cenu převzala Paula Gomes z rukou presidenta IKF Jana 

Fransoo. 
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