
 

 

KORFBALOVÝ 

ZPRAVODAJ 
40/2014 

info@korfbal.cz 
www.korfbal.cz 

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

Minulý víkend se opět v soutěžích stalo, že tým nepřijel na 

soutěžní utkání a způsobil tak pořadateli nemalé nepříjemnosti – 

tentokráte nepřijel tým starších žáků Kutné Hory do 

severomoravského Šenova a své zápasy odehraje v náhradním 

termínu. A už teď víme, že se o následujícím víkendu neuskuteční 

jedno z plánovaných a v kalendáři uvedených dvojutkání České 

dorostenecké korfbalové extraligy. 

Český korfbalový svaz v Moravskoslezkém kraji udělal další 

ukázku korfbalu, tentokráte na Základní Škole Chrustova 

v Ostravě, kam i zapůjčil potřebné korfbalové vybavení. Tato 

základní škola byla korfbalem přímo nadšena a hned v příštím 

týdnu hodlá uspořádat Vánoční korfbalový turnaj o pohár ředitele 

školy. 

Evropská větev mezinárodní korfbalové federace (IKF Europe) konečně zkouší pracovat v dlouho 

slibovaných, nových pracovních skupinách, který mají za úkol zpracovat plán na budoucí fugování 

evropských soutěží. Nový termínový kalendář byl však mezitím oficiálně vydán Mezinárodní 

korfbalovou federací na svých stránkách, ale bez dalších podrobností, které se právě asi pokusí doplnit 

tyto pracovní skupiny. Jedna skupina bude pracovat pod vedením maďarského Bandora Nagyho, který 

má mnohé zkušenosti mimo jiné s organizací mezinárodních akcí a též s čerpáním prostředků z 

evropských fondů – tato skupina nese označení „finanční“ a bude se, jak je již z názvu patrno, zabývat 

zejména finanční stránou pořadatelství a účastnictví na oficiálních evropských akcích. Druhou skupinu 

vede nizozemský Jan Sjardijn, který má zkušenosti z působení jako koordinátor IKF na velkých 

korfbalových turnajích, předseda Jury či člen různých organizačních výborů při akcích pořádaných 

v Nizozemsku a tato skupina se bude prioritně zabývat evropskými mezinárodními soutěžemi a  jejich 

strukturou. Výkonný výbor Českého korfbalového svazu se hodlá podílet na práci obou skupin a 

pomoci vytvořit funkční a finančně únosný systém evropských soutěží, který by byl stabilní a 

předvídatelný do budoucích let, což zatím evropským soutěžím velice chybí. 

Na stránách mezinárodní korfbalové federace se objevila i 

informace o korfbalu na americkém kontinentu – v Costa 

Rice se totiž konal trenérský kurz pod vedením bývalého 

mezinárodního rozhodčího Jorge Alvese z Portugalska  

(na obrázku uprostřed dole), který pro 19 účastníků 

přinesl ucelené informace ke koučování a k rozvoji 

korfbalu v délce 35 vyučovacích hodin. Costa Rica je 

nejmladší korfbalovou zemí na světě – v pořadí již 63. a 

bude pravděpodobně schválena jako členská země IKF na 

Valné hromadě Mezinárodní korfbalové federace IKF 

v příštím roce při Mistrovství světa 2015 v Belgii.   

Datum vydání: 10.prosince 2014  


