
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová 
federace IKF společně 
s Nizozemskou královskou 
korfbalovou asociací KNKV 
oznámily ve druhé polovině 
minulého týdne, že 
naplánovaný finálový turnaj 
Poháru mistrů evropských 
zemí 2022, který se měl 
konat ve dnech 11.-13. února 
v hale nizozemského mistra 

PKC Papendrecht, se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace neuskuteční. Ve hře je nyní přesun 
turnaje na jarní období či jeho úplné zrušení tak, jak tomu bylo v roce 2021. Všech osm kvalifikovaných 
družstev nyní musí poslat pořadatelům termíny, kdy domácí soutěže účast na této vrcholné akci neumožní 
a následně bude zvolen termín náhradní, kdy by se 55.ročník Europa Cupu mohl konat. 
 
Nizozemská nejvyšší soutěž Korfballeague, která je nepochybně 
nejkvalitnější ligovou soutěží světa, zažila netradiční víkend. Dva ze 
šesti naplánovaných duelů musely být odloženy z důvodu většího 
počtu nakažených členů družstev, kdy koronavirus nepustil do 
zápasů družstva TOP Sassenheim a Groen Geel Wormer. Dva 
zápasy skupiny B tak nebyly odehrány, a to konkrétně TOP – DVO a 
Oost Arnhem – Groen Geel. Náhradní termíny budou oznámeny 
v brzké době, ale aktuálně velmi riziková situace v Nizozemsku, kde 
v příštích týdnech očekávají kolem 50 tisíc nakažených denně, 
naznačuje, že problémy s odehráním zbytku soutěže ve 
stanovených termínech budou ještě přibývat. 
 
Český korfbal naproti tomu dokázal odehrát během víkendu všechny naplánované zápasy a ještě i dvě 
dohrávky České korfbalové extraligy. Celkem tak bylo k vidění celkem 15 utkání ve třech nejvyšších 
soutěžích pořádaných Českým korfbalovým svazem – tedy v obou seniorských soutěžích a v dorostenecké 
extralize. Zajímavostí víkendu byl střelecký výkon znojemské Jitky Pavlíčkové, která se během dvou dní 
představila v pěti utkáních a připsala si do svých statistik celkem 19 košů. V stejných pěti zápasech se 
střeleckých statistik dokázal zapsat i její spoluhráč Tomáš Toufar, který ještě k šesti košům vyfasoval žlutou 
kartu za nesportovní chování.   
 
Na asijském kontinentu v čínské provincii Hong Kong rozjeli korfbalovou soutěž, která nese podobný název 
jako nizozemská nejvyšší soutěž. Navíc má pouze jedno písmeno – pravděpodobně z důvodu ochranné 
známky a hongkongská soutěž se tak nazývá Korfball League. Jedná se o venkovní soutěž v klasickém 
osmičkovém korfbalu, která se hraje na umělé trávě a byla zahájena 2.ledna. Do soutěže je zapojeno celkem 
deset družstev a všechna její utkání je možné živě sledovat na YouTube kanálu Hongkongské korfbalové 
asociace (The Hong Kong China Korfball Association – HKCKA).  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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