
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na začátku měsíce května se čínském ostrově Taiwan, který již 
mnoho let patří do nejužší světové korfbalové špičky, konalo 
36.národní taiwanské mistrovství universitních družstev, které 
pořádala Taiwanská korfbalová asociace. Třídenní šampionát byl 
celý k vidění živě na sociálních sítích, přinesl několik desítek zápasů 
normální verze osmičkového korfbalu a jednalo se skutečně kvalitní 
korfbalové zápasy, do nichž se elitní kategorii zapojilo osm družstev, 
v nichž se představilo i několik hvězd taiwanského reprezentačního 
výběru. Finále se odehrálo v pondělí 3.května v dopoledních 
hodinách středoevropského času a nabídlo vynikající korfbal 
s konečným výsledkem 21:20 ve prospěch Taiwan Masters 
University, jež rozhodla o svém vítězství nad National North 
Education University až v posledních vteřinách finálového utkání. 

 
Velkou přestupovou bombu hlásí belgický korfbalový klub KC Floriant Merelbeke, který 
do svých řad získal belgickou reprezentační oporu Shiaru Driesen, která v posledních 
dvou letech působila ve slavném nizozemském klubu Deetos Dordrecht. Třicetiletá 
Shiara Driesen patří již od roku 2013 stabilně do výběru belgické reprezentace, kde se 
v seniorské reprezentaci Diamonds poprvé představila na Světových hrách v roce 2013 
v kolumbijském Cali a zaznamenala tři koše. Od té doby nechyběla na žádné velké 
evropské či světové akci a vypracovala se do belgické základní sestavy, s níž vybojovala 
i poslední stříbrné medaile na MS 2019 v Jihoafrické republice. 

 
Mezinárodní korfbalová federace vydala v minulém týdnu druhé 
letošní číslo World Korfball Update 2021, v němž se věnuje mimo 
jiné losu obou evropských šampionátů,které jsou naplánovány na 
podzim tohoto roku, když na na začátku října proběhne ME 
kategorie B v polské Wroclawi a na konci měsíce pak elitní ME 2021 
i s českou účastí v belgických Antwerpách. Českou reprezentaci 
čekají velice těžcí soupeři, když se utká vedle domácí Belgie ještě 
se stříbrným týmem z minulého evropského šampionátu 

Německem a s nebezpečným Katalánskem, jež získalo v roce 2016 senzační bronzové medaile na ME 2016 
v nizozemském Dordrechtu. V dalším obsahu tohoto IKF Newsletter je možné seznámit se se změnami 
v některých komisích, zjistit novinky z vybraných členských zemí či se podívat v historickém ohlédnutí na 
výsledkové překvapení z ME 2018. 
 
Aktuální zlepšující se covidová situace již umožňuje první organizaci tréninkových jednotek v jednotlivých 
korfbalových klubech. Zatím je povoleno pouze venkovní sportování v početně omezených skupinách, které 
již využívají největší kluby jako Korfbal Klub Brno či TJ Sokol Koblov, kde mají k dispozici zcela nové travnaté 
hřiště a tréninové jednotky prohíhají již ve všech věkových kategoriích. Další možné uvolnění 
dlouhotrvajících omezujících opatření ve sportovním prostředí se dá očekávat ještě v průběhu měsíce 
května, pokud pozitivní trend vývoje pandemie nebude narušen.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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