
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V tomto týdnu probíhá 
v tureckém městě Antalya na 
pobřeží Středozemního moře 
kvalifikační skupina B, v níž se 
sedmička evropských zemí 
střetává o další postupová místa 
na světový šampionát, který se na 
podzim roku 2023 bude konat na 
Taiwanu. Po čtyřech (resp.třech) 

odehraných zápasech si zatím nejvyšší naděje drží Katalánsko a Maďarsko, které zatím mají stoprocentní 
bilanci a jsou na čele tabulky. Na opačném pólu tabulky jsou prozatím Skotsko a Wales, jež na první body 
stále čekají. Tento kvalifikační turnaj vyvrcholí posledními zápasy v sobotu 5.listopadu, kdy budou známa 
jména dalších dvou jistě postupujících na MS 2023 a rovněž i jména potenciálních náhradníků na třetím a 
čtvrtém místě z této kvalifikační skupiny. 
 
Vzácného a velmi cenného uznání se dostalo úspěšné 
korfbalové reprezentaci Belgie, která byla zisku 
stříbrných medailí na Světových hrách 2022 přijata 
královskou rodinou. Pozvání od belgického krále 
Philippa, který se osobně účastnil i finálového zápasu 
Mistrovství světa 2015 v Lotto Aréně v Antwerpách, a 
královny Mathilde dostali všichni belgičtí medailisté 
z World Games 2022, které se konaly 
v severoamerickém Birminghamu. Největší hvězdy současného reprezentačního výběru Diamonds Jari 
Hardies a Julie Caluwe navíc poskytly interview významné sportovní stanici Sporza TV.  
 
Mezinárodní korfbalová federace vyzvala v minulém týdnu dopisem všechny své členské země k vyslovení 
potenciálního zájmu o pořadatelství mezinárodních turnajů v letech 2023 a 2024. V nabitém korfbalovém 
kalendáři se mohou země ucházet o pořadatelství turnajů nově vzniklé Korfball Champions League, kde IKF 
shání urgentně pořadatele pro finálová kola o celkové 9.-12.místo a 5.-8.místo, jež by měly být odehrány 
na konci ledna a a začátku února 2023. Současně již IKF nabízí pořadatelství prvního a druhého kola KCL 
2023/2024, jež jsou naplánována na podzimní měsíce. Na rok 2024 jsou pak hře Mistrovství Evropy divize A 
pro osm nejlepších družstev starého kontinentu, Mistrovství Evropy divize B pro druhou osmičku zemí a 
juniorské ME U19 a MS U21, které se naposledy konalo v roce 2018 v Maďarsku.  
 
Víkend nadcházející pak patří na české korfbalové scéně opět reprezentačním výběrům talentované 
mládeže, jež se představí v Kostelci na Hané. Reprezentační trenér výběru do 19 let David Konečný přivítá 
v této sezóně své svěřence na druhém soustředění, po němž bude finalizovat nominaci na tradiční 
povánoční turnaj Korfbal Challenge v Rotterdamu, kam 14 vyvolených (7 juniorek a 7 juniorů) odletí 
26.prosince. Souběžnou přípravnou akcí bude druhé soustředění pro užší výběr tří desítek nominovaných 
nadějí ve věkové kategorii do 15 let, které se bude pod vedením hlavního trenéra Martina Šnévajse konat 
na stejném místě. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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