
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Během uplynulého víkendu se na africkém 
kontinentu uskutečnilo historicky první 
Mistrovství světa v plážovém korfbalu, které 
hostilo marocké město Nador. O rok odložený 
šampionát z důvodu celosvětové pandemie 
nakonec přilákal celkem 16 reprezentačních 
družstev ze čtyř kontinentů a k vidění byly velmi 
zajímavé zápasy a překvapivé výsledky. Základní 
skupiny byly odehrány systémem každý s každým 
během pátečního programu a z každé postoupila 
do čtvrtfinále a do boje o historické světové 
prvenství nejlepší čtveřice týmů, mezi něž se 
překvapivě dokázalo prodrat třeba Maďarsko, 
Polsko, Hong Kong, Indie či domácí Maroko. 

 
Druhý den šampionátu byly na pořadu dne vyřazovací boje. Nejlepší osmičku družstev čekalo čtvrtfinále, 
v němž dokázalo uspět favorizované Portugalsko, jež do turnaje vstupovalo v roli jednoho z nejlepších 
družstev po historickém vítězství na posledním oficiálním organizovaném plážovém turnaji, kterým byl 
Světový pohár. Do semifinále je doplnilo Polsko po výhře nad Hong Kongem, Belgie po vítězství nad 
domácím Marokem a velmi překvapivě i Maďarsko, jež dokázalo zdolat v penaltovém rozstřelu favorizované 
Nizozemsko. Do finálového souboje dokázala nakonec postoupit družstva Portugalsko a Polsko, která se 
v souboji dvou Péček utkalo o první světový titul, který nakonec pro sebe dokázalo urvat Polsko, pro něž se 
jedná o historický úspěch na mezinárodní scéně. Třetí skončila Belgie a na místě čtvrtém Maďarsko. 
 
Tento světový šampionát si nenechal ujít ani president Mezinárodní korfbalové 
federace IKF Jan Fransoo, který za posledních dvanáct měsíců i dvakrát navštívil 
mezinárodní akce pořádané v České republice. Vedle presidenta IKF se v Maroku 
prezentovala i Generální sekretářka IKF Joana Faria a další významní hosté. 
Z rukou presidenta IKF pak současná šéfka přípravného výboru vznikající evropské 
větve IKF (IKF Europe) a presidentka polské federace Iwona Žak převzala 
pořadatelské žezlo plážového korfbalu, neboť příští velkou akcí v písku bude 
Mistrovství Evropy 2023, které se bude v létě příštího roku konat právě v Polsku. 
Pořadatelským městem tohoto evropského šampionátu bude Wroclaw, kde se 
v roce 2017 konaly Světové hry a v loňském roce Mistrovství Evropy kategorie B. 
 
Mezinárodní korfbalová federace zveřejnila los prvního předkola Ligy mistrů (Korfball Champions League), 
které se bude konat ve druhé polovině měsíce září na dvou místech v Evropě a šestnáct družstev bude 
bojovat o dvě poslední postupová místa do předkola druhého. Český vicemistr KK Brno se v polské Olešnici 
střetne v základní skupině postupně s třetím maďarským družstvem Kékvölgy SE, skotským mistrem 
Glasgow Korfball Club a s poraženým anglickým finalistou Tornadoes Korfball Club. V boji o případný postup 
do dalšího předkola bude muset brněnské družstvo v základní skupině skončit nejhůře na druhém místě  a 
následně vyhrát semifinále a finále, do něž postoupí ze druhé skupiny dva nejlepší týmy ze čtveřice AZS 
Balluff Wroclaw, SJBAGB, SKK Dolphins Prievidza a Yıldız Teknik University SC. 
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