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Posledním turnajem roku 2014 bude přátelský turnaj 

Korfbal Challenge 2014, který se bude konat již 

tradičně na konci prosince v nizozemském Rotterdamu 

a kterého se zúčastní v rámci přípravy i naše 

reprezentace  pod vedením trenérského dua Ivo Kracík 

a David Konečný. Tento korfbalový turnaj je 

přehlídkou korfbalu a hraje se v několika kategoriích – 

od mládežníků do 16 let až po seniorskou kategorii, 

která je obsazena mimo jiné i týmy z Korfballeague a 

nizozemským výběrem. 

Mezinárodní korfbalová federace požádala národní svazy o nominace mezinárodních rozhodčích za 

jednotlivé státy s tím, že je možné nominovat až pět rozhodcovských reprezentantů, ale jedno místo 

musí být obsazeno dámskou rozhodčí. Dále bylo možné jmenovat potenciální kandidáty, kteří by byli 

sledováni speciálními delegáty z řad bývalých špičkových mezinárodních arbitrů (mezi než patří např.: 

Geoffrey Picqueur, Dirk van Heertum, Henry van Meerten, Jorge Alves a další). Komise rozhodčích 

Českého korfbalového svazu nominovala nakonec čtveřici rozhodčích, kdy zkušené mezinárodní 

rozhodčí Ondřeje Fridricha a Lukáš Filipa, doplňují Ivan Vávra a Lukáš Pazourek, který již úspěšně 

působil v roli asistenta na letošních dvou nejvýznamějších šampionátech – na juniorském ME 

v Olomouci a na ME v Portugalsku. 

Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu vyzvala všechny kluby, aby se přihlásily se 

zájmem o pořadatelství finálových dní a sešlo se jí několik nabídek. Na finálový turnaj minižáků je 

připraven Prostějov, stejně jako na finálový den dorostu a mladších žáků. Finále naší nejvyšší soutěže 

projevil opět zájem pořádat ambiciózní klub KK Brno. O zbývající dva finálové dny, tedy starší žáky a 

druhou nejvyšší soutěž 1.ČKL, zatím nikdo zájem neprojevil, a tak STK v blízké době vypíše druhé 

kolo přihlášek, aby i tyto finálové dny byly pro zúčastněné důstojnou tečkou na konci této halové 

sezóny 2014/2015. 

Český korfbalový svaz se rozhodl podat oficiální 

přihlášku na pořadatelství posledního Mistrovství 

světa ve věkové kategorii do 23 let, které je 

plánováno na léto roku 2016. Již teď je zřejmé, že o 

tento turnaj se jako pořadatelé budou ucházet i 

zástupci turecké federace, kteří tento záměr 

prezentovali během jednání IKF Europe 

v portugalské Maie. V případě úspěšné kandidatury 

se můžeme těšit na další akci z kategorie těch 

nejprestižnějších na území České republiky. 
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