
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V tomto týdnu aktuálně probíhá další 
ročník Korfbalové akademie, kterou 
letos pořádá Český korfbalový svaz, 
stejně jako v loňském roce, v kraji 
Vysočina v rekreačním středisku 
Křižanov. Pod vedením reprezentačních 
trenérů od juniorských a mládežnických 
družstev se na korfbalovém táboře 
zdokonaluje dvacet korfbalových nadějí 
z celé České republiky. Vedle 
každodenního nácviku a pilování 
správné techniky, práci na kondici či 
zápasové praxe v klasickém 
osmičkovém i čtyřkovém korfbalu, 

čekají na účastníky i další netradiční korfbalové disciplíny jako Korftatlon či Korfgolf, který měl na letos na 
Korfbalové akademii svou premiéru.   
 
Po vylosování základních skupin Superligy 2022, byly v minulém týdnu jednotlivým družstvům přiřazeny 
barvy dresů, ve kterých budou v letošním ročníku nastupovat. Obhájce loňského prvenství družstvo Infinity 
se v tomto roce představí v dresech červených a jeho soupeři v základní Modré skupině budou mít barvy 
žlutou (Cypísci), bílou (Bláznivá střela) a mátovou (Collalloc team). Ve skupině Zlaté pak budou mít fanoušci 
možnost vidět Faze Clan v černých dresech, znojemský Restart ve svítivě žluté, maďarský Barátok 
v mandarinkové a Na Brko v barvě tyrkysové.   
   
Nizozemská reprezentační hvězda a jedna 
z nejlepších hráček poslední desetiletky Barbara 
Brouwer se ve  svých devětadvaceti letech 
oficiálně rozloučila s reprezentační kariérou a 
zlato z World Games 2022 je tak její poslední 
reprezentační medailí v její bohaté sbírce 
zlatých úspěchů. Po sedmi letech strávených ve 
špičkovém klubu TOP Sassenheim, se kterým 
vybojovala několik prvenství v nizozemské 
nejvyšší soutěži, se zároveň na nadcházející 
sezónu stane výraznou posilou ambiciózního 
DVO Bennekom, který má do nadcházejícího ročníku velké plány a hodlá útočit na příčky nejvyšší.      
 
Na asijském kontinentu probíhají v jednotlivých zemích velké přípravy na nadcházející Mistrovství Asie a 
Oceánie 2022, které se bude ve druhé polovině roku na přelomu listopadu a prosince konat v thajském 
městě Pattaya City v provincii Chanburi. Tento šampionát bude zároveň i kvalifikací na Mistrovství světa 
2023, jež se bude na podzim hrát na Taiwanu. Aktuálně se za podpory trenérky taiwanské trenérky Fang-Yi 
Hsieh intenzivně připravuje malajsijská reprezentace, která pořádá velký tréninkový kemp i za účasti hráčů 
taiwanské reprezentace, jež bude skvělou herní zkušeností pro 41. zemi světového žebříčku.        
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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