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Minulý víkend se rozhodlo v Belgii o 

vítězi letošního, již 49. ročníku Poháru 

mistrů evropských zemí (IKF Europa 

Cup 2015). Překvapení se nekonalo a 

vítězem se stal nizozemský mistr TOP 

Sassenheim (na obrázku), který je 

aktuálně asi nejlepším týmem světa a 

který všechny své soupeře doslova 

deklasoval a i ve finále zvítězil nad 

belgickým mistrem rozdílem třídy 

31:17. Českou republiku reprezentoval, 

po odhlášení loňského mistra KCC 

Sokol České Budějovice, až třetí tým 

České korfbalové extraligy a obsadil při 

své premiéře výborné čtvrté místo, což je zopakováním loňského výsledku VKC Kolína a předloňského 

výsledku českobudějovických a ve všech případech byl jejich závěrečným přemožitelem portugalský 

mistr NC Benfica, který tak za poslední tři roky porazil všechny tři nejlepší české týmy (v roce 2013 

28:17 České Budějovice, v roce 2014 24:10 Kolín a letos Brno 21:17).  

Sportovně technická komise Českého korfbalového svazu zveřejnila hlavní pořadatele finálových dní 

jednotlivých kategorií, kteří splnili závazné podmínky a můžeme se těšit, že finále extraligy proběhne, 

stejně jako v loňském roce, v Brně Bohunicích, a to 2.května a spojený finálový den dorostenecké 

extraligy a Ligy mladších žáků proběhne o týden později v hale SK RG Prostějov. Zcela nové 

pořadatelské místo pak můžeme zaregistrovat v kategorii minižáků, kde se finálový den uskuteční 

v Kostelci na Hané 26.dubna a věřme, že tato událost pomůže v zapuštění korfbalových kořenů v tomto 

krásném hanáckém městě. STK pak současně vypsala další výběrová řízení na pořadatelství zbývajících 

finálových dní, a to konkrétně na finálový den Ligy starších žáků a 1.ČKL. 

Český korfbalový svaz se snaží v posledních týdnech aktivně zapojit do nového projektu Investice do 

rozvoje vzdělání s názvem „Pohyb a strava, to je čistá hlava“, který představuje žákům základních a 

středních škol netradiční sporty, mezi něž byl zařazen i 

korfbal. Projekt zaštiťuje ostravská firma Tempo Training 

& Consulting, a.s., která postupně navštěvuje školy 

v regionu a ukazuje mimo korfbalu třeba ringo, indiacu, 

tchoukball, kin-ball, ultimate frisbee či biatlonový 

supersprint. 

Právě v Moravsko-slezském kraji se hodlá korfbal opět 

dostat více do podvědomí sportovní veřejnosti a za 

vydatné spolupráce s on-line informačními portály (www.havirovskenoviny.eu či  

www.ostravskenoviny.eu) chce získat do konce roku 2015 alespoň 500 nových korfbalistů.   
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