
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webové vysílání České televize 4 Sport bude již tuto sobotu 17. dubna živě 
přenášet finálový zápas nizozemské nejvyšší soutěže Korfballeague. Tato 
ligová soutěž je tou nejkvalitnější korfbalovou ligou na světě a čeští diváci 
budou mít jedinečnou příležitost podívat se na toto utkání o nizozemského 
mistra 2021 na webu ČT či použítím zeleného tlačítka HbbTv. Finálový duel 
bude navíc s profesionálním komentářem z České televize společně 
s korfbalovými experty Lenkou Faltýnkovou a Lukášem Filipem. Navíc 
přestávkový program nabídne i Korfbalové studio, kterým Vás provede 
Tomáš Voda společně s reprezentačním trenérem Ivo Kracíkem. Pro 

všechny, nejen korfbalové, fanoušky pak budou připravenay soutěže o skvělé ceny – tedy neváhejte, sdílejte 
tuto událost a pusťte si ČT 4 Sport již tuto sobotu od 16:00! 
 
Nizozemská Korfballeague, o jejímž finále informujeme výše, prokázala velkou vyrovnanost, když obě 
semifinálové série musely rozhodnout až třetí utkání, která se odehrála na palubovkách vítězů základních 
skupin – tedy v Papendrechtu na hřišti PKC a v Delftu na palubovce Fortuny. Oba favorizované kluby 
nakonec dokázaly do velkého finále postoupit, když PKC zdolal jasně TOP poměrem 29:19 a Fortuna  porazila 
zraněními oslabený KZ 22:17. Finále bude soubojem nejproduktivnějšího útoku v podobě excelentních 
střelců PKC Jelmera Jonkera a Sanne van der Werffové na straně jedné a nejlepšími doskokovými hráči 
soutěže Thomase Reijgerberga a Daana Preuningera na druhé straně, kteří neúnavně zásobují své 
spoluhráče a spoluhráčky dalšími šancemi na skórování. 
 
Zajímavou aktivitu spustili korfbaloví nadšenci ve Spojených 
státech amerických, kde se v létě příštího roku budou konat 
Světové hry a korfbal samozřejmě bude jejich součástí. Je 
jasné, že reprezentační družstvo USA se tohoto sportovního 
vrcholu, kde v roce 1985 na World Games v Londýně dokonce 
dokázalo získat bronzové medaile, nezúčastní, neboť neprošlo 
kvalifikačním sítem. Korfball USA tak hledá přes Facebook 
mladé hráče, kteří by byli schopni se zapojit do rozvojového 
programu včetně plánovaných účastí na mezinárodních 
turnajích, kdy již prvním by měla být účast na Mistrovství 
světa v beach korfbalu v tomto roce v marockém Nadoru.    
 

Mezinárodní korfbalová federace IKf oznámila, že termín 
plánovaného Mistrovství světa v beach korfbalu 2021 bude o 
téměř dva měsíce posunut. Původně stanovený termín 30.-
31. července se zdá, vzhledem k aktuální nepříliš pozitivní 
pandemické situaci, jako příliš časný a bylo tedy rozhodnuto 
o přesunu na druhý zářijový víkend, kdy mi tento světový 
šampionát měl proběhnout v dnech 10.-11. září 2021. O titul 

světových šampiónů 2021 by poprvé v historii na africkém kontinentu měli soutěžit nejlepší plážoví 
korfbalisté v kategoriích elite a juniorů ve věku do 19 let.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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