
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zástupci Mezinárodní 
korfbalové federace IKF 
podnikli v minulých dnech 
inspekční cestu do dějiště 
Světových her 2022 – do 
severoamerického města  
Birmingham. Člen Exco IKF 
a hlavní korfbalový 
soutěžní manager World 
Games 2022 Gert Dijkstra, 

který je jedním z nejzkušenějších korfbalových oficiálů s mnohaletými zkušenostmi z mezinárodních turnajů 
a nizozemské Korfballeague a výkonný ředitel Tilbert la Haye navštívili Campus místní university, kde budou 
ubytováni hráči a oficiálové korfbalového turnaje a rovněž i BJCC East Exhibiton Hall, kde se odehrají zápasy 
korfbalového a florbalového turnaje. 
 
Mezinárodní korfbalová federace v minulém týdnu pořádala telefonní videokonference pro všechny 
účastníky připravovaných lednových pohárových soutěží, které jsou naplánovány na starém kontinentu, což 
samozřejmě extrémně zajímá i česká družstva. KK Brno, který se měl na začátku ledna účastnit kvalifikace 
na Pohár mistrů evropských zemí v Polsku, musí zcela změnit své plány, neboť tento kvalifikační turnaj byl 
z důvodu nejisté covidové situace v Evropě zrušen. Postupující na finálový turnaj do nizozemského 
Papendrechtu tak bude určen na základě žebříčkového postavení, což by mělo znamenat, že KK Brno díky 
svým minulým výsledkům na tento turnaj postoupí. Prostějovskému družstvu, které hostí na konci ledna 
Europa Shield 2022, zatím pořadatelství zůstává a definitivně bude o osudu turnaje rozhodnuto těsně před 
koncem roku 2021.  
 
Necelý rok před uskutečněním kvalifikačních turnajů na mistrovství světa 2023, jež se bude konat na 
čínském ostrově Taiwan, bylo oznámeno, že dva kvalifikační turnaje pro evropská družstva se budou konat 
v Turecku a v České republice. Předpokládá se, že do kvalifikačních bojů se zapojí minimálně šestnáct 
družstev, jež budou losem rozděleny do české či turecké skupiny. Je zarážející, že stále není jasné, o kolik 
postupových míst se bude bojovat, protože ještě ani nebylo oznámeno, zda se MS 2023 rozšíří na 24 
družstev či zůstane na počtu 20 účastníků jako tomu bylo na MS 2019 v jihoafrickém Durbanu či dojde 
k návratu na 16 družstev, jež bojovala o světový titul od roku 2003, kdy se MS konalo u příležitosti oslav 100 
let korfbalu v Nizozemsku, až do roku 2015 – tedy celkem na čtyřech světových mistrovstvích. 
 
Českou juniorskou reprezentaci do 19 let pod vedením trenéra Jiřího Podzemského čeká po Vánocích ve 
dnech 27.-28.prosince těžká zápasová zkouška, když se zapojí do nizozemského mezinárodního turnaje 
Korfball Challenge, jež se tradičně bude konat v Rotterdamu. Změnou oproti minulým rokům bude ten fakt, 
že letošní ročník se bude konat bez diváků a za přísných pravidel. Naši junioři se zapojí do turnaje Talenten 
Challenge, kde se představí družstva ve třech mládežnických kategoriích U15, U17 a U19, která je tradičně 
nominační pro nizozemský národní výběr U19 a tentokráte se bude jednat o nominaci na MS U19 2022, 
které bude o Velikonocích hostit Kutná Hora. Hlavní část turnaje se pak uskuteční ve dnech 29.-30.12., kdy 
se představí špičková družstva – Nizozemsko, Belgie a Surinam, která tak zahajují přípravu na World Games 
2022 a posledním družstvem bude nizozemská reprezentace U21, jež se začne chystat na ME U21 2022. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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