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Vítězem Světového poháru hráčů 

do 17 let, který se o uplynulém 

víkendu konal tradičně 

v nizozemském Schijndelu, se 

stali reprezentanti domácího 

Nizozemska, kteří pod vedením 

bývalého reprezentanta a 

kapitána seniorské nizozemské 

reprezentace Barry Schepa, ve 

finálovém zápase přehráli 

tradičního rivala z Belgie těsně 18:16 a obhájili tak své prvenství z loňského roku, kdy se stejný turnaj 

hrál ještě ve věkové kategorii do 16 let.  

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace (www.ikf.org) byl zveřejněn časový rozpis zápasů 

Mistrovství Světa 2015, které se bude konat v Belgii. Českou reprezentaci čeká na úvod skupiny B 

zápas proti úřadujícím světovým šampiónům z Nizozemska, a to 30. října 2015 od 14 hodin. 

Následující den pak sehrají, opět od 14.00, zápas proti Maďarsku a své vystoupení v základní skupině 

zakončí 1. listopadu od 20.00 proti Německu. Soupeři do další části turnaje se rekrutují ze skupiny D, 

do které los určil Portugalsko, Anglii, Čínu a Jihoafrickou republiku. Všechny zápasy základní a 

nadstavbové skupiny odehraje naše reprezentace v Tielenu, který je vzdálen cca 60km od Antwerp, 

kde bude česká reprezentace ubytována a kde se následně odehrají semifinálová a finálová utkání. 

Zcela aktuální a čerstvá je i informace o tom, že 

právě dnes se odehrály první zápasy mezi školami 

v městském obvodu Slezská Ostrava, a to konkrétně 

mezi Základní školou Bohumínská a Základní 

školou Chrustova. Tuto informaci se redakci 

Korfbalového zpravodaje podařilo, včetně výsledků, 

získat jako prvnímu médiu a můžeme tak 

pogratulovat k prvnímu vítězství týmu ZŠ 

Bohumínská, který zvítězil v turnaji minižáků a 

týmu ZŠ Chrustova, který opanoval kategorii 

mladších žáků. 

Společnost KPMG připravuje zprávu týkající se posouzení zdrojů z loterií v oblasti sportu. Tato 

zpráva bude předána jak členům Pléna ČOV, tak i Poslanecké sněmovně. Z dat, které předal Český 

korfbalový svaz vyplývá, že svaz přijal v roce 2014 na podporu dětí a mládeže z financí poskytnutými 

loterijními společnostmi celkem 720 tis. Kč, což je 0,25% z celkového alokace příspěvku. Podíl 

příspěvku na celkovém rozpočtu svazu činil 25%. V roce 2014 rozdělil ČKS objem cca 27% 

z přijatého příspěvku, vše výhradně na podporu korfbalových oddílů. 
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