
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Korfbalová akademie má za sebou další ročník, který 
navazoval na předchozí roky 2020 a 2021, kdy byl tento 
inovovaný projekt Českého korfbalového svazu znovu 
spuštěn. Dvě desítky korfbalových nadějí z celé republiky se 
celý týden intenzivně věnovaly korfbalové přípravě pod 
vedením reprezentačních trenérů. Náročný každodenní 
program zahrnoval ranní výběh po okolních cestách v délce 
cca dva kilometry spojený s celkovým protažením, 
dopolední dvouhodinový tréninkový blok zaměřený na 
správnou techniku, odpolední soutěžní blok, kde mladí 
sportovci zápolili v různých korfbalových i nekorfbalových 
disciplínách, večerní korfbalové utkání v osmičkovém 
korfbalu či korfbal4 a samozřejmostí bylo i kondiční 
posilovací cvičení zaměřené hlavně na posílení středu těla a 
dolních končetin.  

 
Tento týden pokračují další týdenní prázdninové korfbalové akce, když největší český korfbalový klub KK 
Brno pořádá svůj velký korfbalový tábor. Této mimořádné klubové akce se účastní více než osmdesát 
mládežnických sportovců ze všech věkových kategorií od minižáků až po dorosteneckou kategori, kde všude 
brněnský velkoklub získává dlouhodobě medailové úspěchy, když v sezóně 2021-2022 získala brněnská 
družstva vedle bronzu z Ligy minižáků mistrovské tituly v mladších i starších žácích a rovněž v České 
dorostenecké korfbalové extralize.  
 
Německá korfbalová asociace Deutscher Turner-Bund 
zveřejnila los německých soutěží včetně nejvyšší 
korfbalové soutěže. Německou nejvyšší soutěž bude 
hrát celkem osm družstev, když mistrovský Pegasus 
stejně jako druhé družstvo minulého ročníku TuS 
Schildgen a SKC mají v nejvyšší soutěži po dvou týmech 
a osmičku nejlepších doplňují Adler a Albatros. Německá 
nejvyšší korfbalová soutěž se hraje systémem každý s každým dvakrát a během základní části je tedy 
sehráno celkem 56 utkání, když úvodním zápasem bude již 2.září souboj Schildgen 1 vs. Schildgen 2 a naopak 
poslední utkání pak 15.dubna 2023 sehrají Pegasus 2 a Schildgen 1. Druhou nejvyšší německou soutěží je 
Oberliga, jež má stejně jako druhá nejvyšší česká soutěž celkem sedm družstev, kterou vedle druhých a 
třetích družstev klubů z nejvyšší soutěže hrají ještě Phoenix a Voiswinkel.   
   
Již za dva dny bude marockém městě Nador zahájeno Mistrovství světa v plážovém korfbalu 2022, které 
nese označení jako první IKF World Beach Korfball Championship. První zápasy tohoto šampionátu budou 
sehrány v pátek 19.srpna, kdy od 9:20 místního času se utkají ve skupině A Portugalsko a USA a ve skupině 
B pak ve stejný čas bude zahájen duel Belgie vs. Indie. Celkem bude během prvního dne sehráno 42 zápasů 
a sobota bude věnována vyřazovacím bojům, když budoucí světový šampión bude muset vítězně zvládnout 
čtvrtfinále, semifinále a finále, které je na programu v sobotu 20.srpna od 18:00.      
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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