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První velkou mezinárodní událostí roku 

bude, jako již obvykle, Pohár mistrů 

evropských zemí – Europe Cup 2015, 

který se tradičně, již od roku 1967, koná 

v lednu. Letošní ročník uspořádají 

belgická města Tielen a Herentals. Tento 

týden bylo na stránkách mezinárodní 

federace oznámeno, že ruský mistr se 

tohoto prestižního klání nezúčastní 

(oznámeným důvodem je ekonomická krize a změna kurzu rublu, což se nejeví příliš věrohodně, když 

týmy musí své pobytové balíčky a zálohy na ně platit s několikaměsíčním předstihem, ale je možné, že 

skutečné důvody evropská korfbalová federace sdělí dodatečně). Jeho místo zaujme místní regionální 

výběr Kempen, který však bude hrát mimo soutěž a jeho výsledky nebudou započítány.  

Český korfbalový svaz využil možnost zapojit se aktivně do činnosti dvou nově vytvořených 

pracovních skupin při IKF Europe a připojil své náměty jak pro skupinu soutěžní, tak i pro finanční. 

Hlavní teze, pro které se ČKS vyslovil, jsou zejména zamyšlení se nad rozdělením klubových a 

reprezentačních mezinárodních soutěží (tedy aby reprezentace nebyla to samé jako klub, když 

neexistuje domácí soutěž), připravenost věnovat na reprezentace cca čtvrtinu rozpočtu ČKS a nikoli 

výrazně více, jako tomu bylo v minulých letech, či zrušení soutěžních poplatků IKF, které velmi 

zatěžují rozpočty jednotlivých zemí a klubů.  

Nejvýznamnější korfbalovou světovou akcí roku 2016 bude nepochybně Mistrovství světa hráčů do 23 

let, které je poslední akcí v této věkové kategorii (následně bude nahrazena kategorií do 21 let). Český 

korfbalový svaz se v určeném dodatečném termínu přihlásil o pořadatelství této velké akce a šance na 

přidělení tohoto sportovní podniku jsou nemalé (jedinou další zemí, která předběžně vyjádřila vůli 

pořádat toto MS, bylo Turecko). O rozhodnutí IKF o tom, komu toto pořadatelství svěří, Vás budeme 

co nejdříve informovat. 

Česká republika byla rovněž oslovena, během povánočního turnaje Korfball Challenge 2014, zástupci 

nizozemské korfbalové federace (KNKV) s nabídkou možné spolupráce v rámci projektu TOP 6, který 

má pomoci dalším zemím s rozvojem korfbalu a se zvýšením jeho úrovně v těchto zemích. Hlavní 

cílem stále zůstává olympijský sen, ke kterému bude však cesta ještě dosti dlouhá. Pro české kluby a 

českou reprezentaci se tak otvírá možnost přátelských zápasů, výměnných pobytů či trenérského 

vedení pod patronací a za finančního přispění KNKV. 

Zajímavou aktivitu pro podporu zviditelnění korfbalu pak 

připravují v Maďarsku, kde se chystá korfbal na ledu. Na 

ledové ploše a s bruslemi na nohou se utká korfbalový výběr 

Maďarska proti maďarské juniorské hokejové reprezentaci, a 

to přímo v centru Budapešti, na Náměstí hrdinů.    
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