
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová federace IKF 
oznámila, že počínaje sezónou 2022-2023 
spouští nový formát klubové soutěže pro 
evropská družstva. Nová soutěž nese název 
Korfball Champions League a od 
nadcházející sezóny nahradí tradiční Pohár 
mistrů evropských zemí Europa Cup, který 
měl více než padesátiletou tradici a 

populární Europa Shield, který se od roku 2001 odehrál celkem devatenáctkrát a dvacátý jubilejní ročník, 
který se měl konat v Prostějově, zhatila pokračující pandemie. I tak však česká družstva zůstanou 
nesmazatelně zapsána v historii této soutěže, když vedle šesti trofejí za celková vítězství si česká družstva 
připsala ještě 3 stříbra a 3 bronzy. Nový formát soutěže počítá se zapojením celkem 26 evropských klubů, 
když žebříčkově nejlépe postavené země (Anglie, Belgie, ČR, Katalánsko, Německo, Nizozemsko a 
Portugalsko) dodají po dvou nejlepších týmech z národních soutěží a země ostatní pak pouze své národní 
šampióny. Český mistr získal přímé nasazení do druhého kola, které automaticky zajišťuje účast na jednom 
ze tří finálových turnajů, zatímco druhý tým České korfbalové extraligy bude muset začít své putování již 
v prvním kole, jež je určeno pro šestnáct družstev, která bojují o dvě místa pro kolo druhé. 
 
Na stránkách IKF byla rovněž zveřejněna horká personální novinka. Bývalý 
špičkový nizozemský korfbalový hráč Gabi Kool byl rozhodnutím Councilu IKF 
jmenován do pozice výkonného vicepresidenta IKF s platností od 22.ledna 2022. 
Gabi Kool bude odpovědný s okamžitou platností za vedení Komisí 
Digital&Marketing a Olympic Format a za tvorbu strategie IKF. Oznámený 
personální postup počítá s tím, že Gabi Kool se od 1.června 2022 stane členem 
Exco IKF a v roce 2023 by se měl za podpory KNKV ucházet o pozici presidenta 
Mezinárodní korfbalové federace IKF, na níž v roce 2023 po MS na Taiwanu 
skončí současný dlouholetý president Jan Fransoo. 
 
Domácí soutěže zažívají v posledních týdnech výrazný útlum z důvodu stupňující se pandemie a uplynulý 
víkend nabídl odehrání jediného utkání místo plánových čtyř turnajů s celkem třinácti zápasy. Na víkend 
nadcházející jsou připravena mimo jiného i dvě čtvrtfinálová kola Ligy mladších žáků, do nichž by se mělo 
zapojit celkem 12 družstev z regionálních skupin z celé České republiky, jež budou dvoukolově bojovat o 
osm postupových míst na finálový turnaj. Fanoušci se mohou těšit na nové vycházející hvězdy českého 
korfbalu a na jména jako například Zuzana Nováková, Tobiáš Vojna, Tomáš Havel či Tomáš Vencl, kteří patří 
mezi nejlepší střelce v této věkové kategorii.  

 
Výrazného úspěchu dosáhla belgická reprezentantka Julie Caluwe, která již třetím rokem pravidelně 
nastupuje za nejlepší korfbalový klub světa PKC Papendrecht. Ač se během posledního kola Korfballeague 
střelecky neprosadila a v šlágru kola si v zápase proti DVO do statistik zapsala pouze pět neúspěšných střel 
a jeden doskok, mohla se radovat z jedenáctého místa v anketě o nejlepšího sportovce roku vyhlášené The 
World Games Association, když získala více než devět tisíc hlasů. Vítězem ankety se stal indický brankář 
pozemního hokeje PR Sreejesh, před španělským sportovním lezcem Alberto Ginés Lopezem. Na skvělém 
šestém místě se, z celkem 24 nominovaných, umístila česká juniorská florbalová reprezentace do 19 let. 
 

 

2.února 2022 
5/2022 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 

http://www.korfbal.cz
https://www.facebook.com/cesky.korfbal/
mailto:zpravodaj@korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/

