
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prázdninové období přináší příležitost 
pořádání korfbalových táborů a kempů. 
Již tradičně se koná týdenní příměstský 
sportovní kemp, kde jednou z hlavních 
sportovních náplní je korfbal, rovněž 
v severomoravských Palkovicích, kde se 
aktuálně korfbalu a dalším aktivitám 
věnuje na tři desítky mladých sportovců, 
a to pod vedením managera Školního 
korfbalu Petra Gřese. V týdnu minulém 
se pobytový tábor konal i ve Zlínském 
kraji, kde pod vedením korfbalových 
nadšenců Katky Knápkové a Ivana 

Bořuty děti s korfbalem strávily celý týden na Základní škole Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm. Další 
korfbalové kempy pak budou do konce prázdnin ještě pořádat KK Brno či KK Sokol Koblov, které jsou 
největšími kluby v České republice. 
 
Na proběhlých Světových hrách 2022 v severoamerickém 
Birminghamu došlo k několika loučením s mezinárodní 
scénou, když své poslední mezinárodní zápasy odehrály třeba 
takové korfbalové hvězdy jako například s belgickým 
národním dresem se loučící Brent Struyf, Jari Hardies či Julie 
Caluwe, která strávila životní sezóny v historicky nejlepším 
družstvu nizozemské Korfballeague PKC Papendrecht, se 
kterým dokázala získat mistrovský titul v roce 2021 a v letošní 
sezóně byla druhou nejlepší střelkyní stříbrného družstva nejvyšší nizozemské soutěže.         
   

S mezinárodní scénou se dojemně loučila i jedna z nejlepších dámských rozhodčích na 
listině IKF Tina van Grimberge, která završila svou bohatou kariéru na počtu 87 
mezinárodních zápasů, čímž se dostala na třetí místo mezi belgickými mezinárodními 
rozhodčími za vedoucím Miguelem Wengsmou a legendárním Geoffrey Picqueurem. 
Zároveň skončila svou kariéru na druhém místě mezi ženami na mezinárodní scéně, kde 
před ní zůstala pouze německá Sandra Anus, která však poslední zápas na mezinárodní 
scéně řídila v roce 2016, kdy se představila na předkole Europa Cupu ve Walesu, kde se 
aktivně zapojila do šesti zápasů a celkem jich za svou kariéru zvládla 126. 

 
Již za tři týdny proběhne Mistrovství světa v beach korfbalu 2022, které se bude konat v marockém městě 
Nador. Předběžně svou účast přislíbilo čtrnáct národních družstev, kde vedle tradičních evropských 
reprezentací se mohou diváci a fanoušci těšit i návrat družstva Spojených států amerických, které se 
naposledy na korfbalové světové akci představilo v roce 2007 v Brně.  Mezi další překvapivé účastníky 
můžeme řadit i Arménii či Hong Kong a zarážející je i účast pouze dvou afrických družstev, když vedle 
domácího Maroka bude jediným dalších družstvem z černého kontinentu tým Kamerunu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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