
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vedení Mezinárodní korfbalové 
federace - Council IKF oficiálně 
oznámil, že Mistrovství světa 2023 
se bude konat na Taiwanu pro 24 
družstev. Jedná se o historický 
okamžik, neboť poprvé v historii se 
bude jednat o tak vysoký počet 
družstev. V roce 2019 hrálo na 
finálovém turnaji 20 týmů, ale 

například při první účasti české reprezentace na světovém šampionátu v roce 1995 v Indii byl turnaj pořádán 
pro 12 družstev. Kvalifikační klíč již rovněž získal jasnější obrysy, kdy vedle pořadatelské země si zajistilo 
účast zatím 11 zemí z Evropy a dvě z Afriky. Aktuálně probíhající kontinentální šampionát Asie a Oceánie 
přinese dalších sedm účastníků a dva se budou rekrutovat z prosincového Mistrovství Ameriky. Poslední 
místo pak obsadí jeden ze dvojice Švýcarsko – Irsko, kde bude rozhodovat výsledkově vyšší umístění 
v rankingu zemí k 1.1.2023. 
 
Výše zmíněný kontinetální šampionát Asie a Oceánie právě probíhá 
v Thajsku. Dvanáct zemí bojuje de facto o osm míst, neboť Taiwan má účast 
zajištěnu jako země pořadatelská. Další jistotu pak má lepší z dvojice 
Austrálie - Nový Zéland, protože lepší z této dvojice se na MS 2023 
kvalifikuje i v případě, že by skončil mimo nejlepší osmičku družstev. Po 
třech odehraných dnech jsou zatím bez ztráty bodu na čele základních 
skupin největší favorité Taiwan a Čína, kteří se pravděpodobně utkají o 
kontinentální titul. Zítra jsou na programu závěrečné duely šestičlenných 
základních skupin a během následujích dvou dní pak boje o konečné 
umístění a o postup na světový šampionát. 
 
Nejvyšší česká soutěž dospělých – Česká korfbalová extraliga má za sebou další kolo a celkem je odehráno 
zatím sedm zápasů, v nichž už byly uděleny dvě červené karty. Tu první si vysloužil v zápase proti aktuálně 
vedoucímu družstvu tabluky KK Brno na konci října znojemský Tomáš Veselý. Druhou a zatím poslední 
červenou viděl v rámci uplynulého víkendu reprezentační veterán Vlastimil Krejčí, a to opět v souboji 
s brněnským družstvem. Zatímco Veselý viděl před červenou kartou dvě karty žluté, červená karta pro 
Krejčího byla udělena rozhodčími přímo za nebezpečný úmyslný úder do protihráče při souboji o pozici 
asistenta.   
 
Nizozemská královská korfbalová asociace KNKV zveřejnila program tradičního povánočního mezinárodního 
turnaje Korfbal Challenge 2022, který se bude konat ve dnech 27.-30. prosince v nizozemském Rotterdamu. 
Český korfbal bude mít na tomto turnaji zastoupení v kategoriích U15 a U17, kde se představí české výběry 
talentované mládeže do 17 let a do 19 let, a to v rámci první poloviny turnaje. Na nejprestižnější část letošní 
Korfbal Challenge dostali pozvání, vedle mistrovského družstva Korfballeague Fortuny Delft a dvou 
reprezentačních výběrů Nizozemska (Talent TeamNL Korfbal a TeamNL Korfbal), reprezentační družstva 
Belgie, Surinamu a Německa. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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