
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkonný výbor Mezinárodní 
korfbalové federace IKF rozhodl, že 
Ruská korfbalová federace nebude 
až do odvolání pozvána na žádnou 
mezinárodní akci a ani se nesmí 
ucházet o pořádání žádné takové 
mezinárodní korfbalové události. 
President IKF Jan Fransoo současně 
poslal presidentovi Ukrajinské 
korfbalové federace Olegu 
Byllikovi dopis vyjadřující podporu 
a rovněž teoretické možné 

dodatečné zapojení ukrajinského národního družstva do kvalifikace o Mistrovství světa 2023, jež byla 
rozlosována v minulém týdnu. Ukrajinská korfbalová federace patřila před invazí mezi silně rostoucí 
komunitu, zejména pak v oblasti Lvova a Kyjeva, kde se naposledy v prosinci loňského roku konal trenérský 
kurz s potenciálem rostoucí expanze korfbalu v hlavním městě Ukrajiny.  
 
Výše zmíněný los kvalifikace na 
Mistrovství světa 2023, které se bude 
v příštím roce konat na Taiwanu, je 
zajímavý samozřejmě i pro české 
korfbalové fanoušky. Reprezentace 
České republiky má účast již zajištěnou, 
ale Český korfbalový svaz bude v říjnu 
tohoto roku jednu ze dvou kvalifikačních 
skupin. Ve dnech 17.-22. října 2022 se ve 
Zruči nad Sázavou představí ve skupině A šest evropských družstev, která budou bojovat o dvě postupová 
místa na MS 2023, a to konkrétně Anglie, Slovensko, Polsko, Řecko, Irsko, Srbsko a otevřena zůstává ještě 
možnost zapojení Ukrajiny. Ve skupině B, jež se bude konat o týden později v Turecku, se kromě domácí 
reprezentace představí ještě Katalánsko, Maďarsko, Skotsko, Wales, Švýcarsko a Francie.     
 
První mezinárodní akcí roku 2022 však bude Mistrovství světa hráčů do 19 let, jež se bude konat v Kutné 
Hoře a na jeho průběh bude upřena velká pozornost celé korfbalové veřejnosti. Účast již jistě přislíbilo 12 
družstev, když tradiční evropské země doplňují Malajsie a Maroko, když pro africkou zemi se bude jednat o 
premiérovou účast na světovém šampionátu. Důležitost tohoto turnaje dokládá i plánovaná účast 
presidenta IKF Jana Fransoo a jeho možného nástupce a současného výkonného vicepresidenta Gabiho 
Koola, pro něhož se jednat rovněž o premiéru na velké mezinárodní korfbalové události.  

 
Během následujícího víkendu se v Kostelci na Hané sejde širší výběr talentované mládeže do 15 let pod 
vedením hlavního trenéra Martina Šnévajse, aby absolvoval druhý díl plánované přípravy před evropským 
šampionátem, který se bude, narozdíl od let minulých, konat na Slovensku, a to ve druhém prázdninovém 
týdnu, kdy by se mladé reprezentační výběry měly utkat ve venkovním korfbalu a v plážové variantě na 
písku. 

 

9.března 2022 

10/2022 

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