
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová federace 
IKF zveřejnila nominace rozhodčích 
na nejvýznamnější evropské 
soutěže tohoto roku, kterými budou 
Mistrovství Evropy A v Belgii pro 
nejlepších osm družstev starého 
kontinentu a i pro Mistrovství 
Evropy B, jež je určeno pro druhých 
osm družstev a bude se konat v 
Polsku. Reprezentace České 
republiky je samozřejmě v divizi A, 

kde bude obhajovat páté místo z roku 2018 a na „áčkové“ ME byl poprvé ve své kariéře nominován i Lukáš 
Pazourek, jež v minulém roce rozhodoval finálové utkání Poháru mistrů evropských zemí. Komise 
rozhodčích IKF na tento turnaj nominovala pouze čtyři mezinárodní rozhodčí a další následně doplní z řad 
domácích belgických rozhodčích. I na „béčkovém“ ME bude mít česká republika svého zástupce, když mezi 
šestici arbitrů byl nominován Lukáš Filip, který řídil finálová utkání ME nepřetržitě o dobu 10 let, když 
rozhodoval čtyři finálová utkání v letech 2006 – 2016. 
 
Právě polský korfbal využil dočasného zmírnění pandemických 
podmínek u našich severních sousedů a uspořádal několik 
korfbalových akcí. Vedle soustředění reprezentačního výběru před 
Mistrovstvím Evropy divize B, kde budou domácí patřit k největším 
favoritům na prvenství a postup do divize A, se korfbal představil na 
Universitě Nikolause Copernicuse v Toruni. Na této universitě na 
severu Polska vzniká aktuálně nová sekce korfbalu a korfbal bude 
zařazen do akademického sportovního prostředí, kde by mohl mít 
velkou šanci na budoucí rozvoj. 
 
Na základě požadavku Mezinárodní korfbalové federace IKF, která vyzvala evropské členské země 
k vyjádření potenciálního zájmu o pořadatelství mezinárodních akcí v roce 2022, reagoval Český korfbalový 
svaz pozitivně a nabídl, že je schopen některou z akcí uspořádat. V roce 2022 se bude v Kutné Hoře konat 
Mistrovství světa 2022 hráčů do 19 let, které bude první oficiální akcí v této věkové kategorii, jež se bude 
konat mimo Nizozemsko. Český korfbalový svaz vyjádřil zájem uspořádat vedle této vrcholné akce i 
kvalifikační turnaj European Korfball Tour 2022, jež by měl proběhnout v únoru a případně nabídl i 
uspořádání dodatečné kvalifikace pro Mistrovství světa 2023, které bude organizováno pro neúspěšné 
země z ME 2021, a to pravděodobně v měsíci září 2022. 
 
Na adresu Českého korfbalového svazu dorazila pozvánka na mezinárodní mládežnický korfbalový turnaj, 
který bude pořádán v belgických Flandrách. V historickém městě Gent bude tento turnaj pořádat 
Korfbalclub Ganda ve spolupráci s regionální sekcí KBKB pro čtyři mládežnické kategoire, a to od kategorie 
U13 přes U15 a U17 až po U19. Mezinárodní korfbalový víkend se bude konat v listopadu 2021, kdy zápasy 
v komplexu Sports Halls Hekers budou zahájeny v sobotu 6.listopadu a a vyhlášení výsledků je naplánováno 
na nedělní podvečer. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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