
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila společně 
s pořadateli los Mistrovství světa v plážovém korfbalu, které se za 
dva týdny bude konat v marockém městě Nador. Z plánované 
čtrnáctky reprezentačních družstev vypadla Arménie a její místo 
zaujal druhý tým domácího Maroka, které tak jako jediné bude mít 
v soutěži dvojici družstev. V obou základních sedmičlenných 
skupinách můžeme nalézt čtyři družstva z Evropy a vždy po třech 
týmech mimo starý kontinent. Velkým lákadlem v zápasech 
základních skupin bude pikantní souboj mezi Belgií a Nizozemskem, 
jež bude posledním zápasem skupiny B a bude sehrán 19.srpna od 
19:00 místního času. Program ve skupinách je celkem náročný, 
když během jediného dne čeká na každé družstvo celkem šest 
zápasů, neboť v základní fázi se hraje systémem každý s každým. 

 
Právě na výše uvedeném Mistrovství světa 2022 v plážovém korfbalu se 
mezinárodní scéně po velice dlouhé odmlce představí družstva Spojených 
států amerických a Indie. Indická korfbalová federace je v posledních 
měsících velmi aktivní a na světový šampionát se připravuje pečlivě. A nejen 
na ten plážový, protože do konce roku proběhne ještě halové Mistrovství 
Asie a Oceánie, kde se bude bojovat o postup na Mistrovství světa 2023 a 
jako hlavní trenér indické korfbalové reprezentace byl nově jmenován 
nizozemský korfbalový ambasador Atte van Haastrecht, který je 
korfbalovému světu znám mimo jiné i jako pořadatel mezinárodního turnaje 
ve Stadskanaal, který má již více než dvacetiletou historii.  
   
V minulém týdnu byla rozlosována unikátní soutěž Českého korfbalového svazu, která je pravidelně 
pořádána od roku 2019. Superliga 2022 bude mít, stejně jako předchozí ročníky, osm družstev, které budou 
bojovat během dvou víkendů o cennou trofej. Základní skupiny budou odehrány během prvního zářijového 
víkendu, kdy na hráče i fanoušky čeká v Kutné Hoře celkem dvanáct zápasů, ve kterých se bude bojovat o 
postup do semifinále, jež je na programu 17.září v Ostravě. O vítězi Superligy 2022 pak bude rozhodnuto 
v neděli 18.září, kdy se v ostravské hale Sareza odehrají zápasy o konečné umístění a finálový duel bude 
zahájen ve 14:30. 
 
Již za čtyři dny bude v Křižanově zahájena Korfbalová Akademie 2022, která je obnoveným projektem 
navazujícím na přelom tisíciletí, kdy se korfbalové tábory konaly pod vedením legendárních bratrů 
Kőnigsmarků v Chřenovicích v kraji Vysočina. Do letošního ročníku Akademie, kde se účastníci po celou 
dobu pobytu věnují korfbalu, ale i dalším táborovým aktivitám, se přihlásilo celkem 22 dětí z celé České 
republiky. V roli trenérů a instruktorů budou hlavní reprezentační trenéři juniorských výběrů České 
republiky a Slovenska Lukáš Filip a Peter Bušík a rovněž trenérští asistenti z nejmladšího a nejúspěšnějšího 
českého reprezentačního družstva talentované mládeže do 15 let Josef Valenta a Tomáš Buriánek, kteří 
získali skvělé úspěchy na mezinárodní scéně a budou moci sledovat potenciální adepty dresu v lvíčkem na 
prsou do dalšího reprezentačního cyklu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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