
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvním finálovým turnajem této sezóny bude finálový 
turnaj Ligy přípravek Českého korfbalového svazu, který 
se odehraje v sobotu 25.března v Českých Budějovicích. 
Sportovně-technická komise aktuálně oslovila všechna 
zúčastněná družstva, aby závazně potvrdila svou účast a 
následně bude připraven systém turnaje a nalosování 
základních skupin. Bude se bojovat o první mistrovský 
titul v této věkové kategorii, ve které se můžeme těšit 
zejména na střelecké přestavení devítileté Elen 
Bräuerové, která je nejlepší střelkyní všech soutěží, když 
v patnácti zápasech vstřelila v dresu KCL Kostelec na 
Hané famózních 99 košů. V dalších základních skupinách 

jsou nejlepšími střelci českobudějovické duo Anna Laurová - Karel Krejčí a brněnský Jaroslav Surý. 
 
Nové angažmá získal věhlasný Edwin Bouman, který 
velkou část své hráčské a trenérské kariéry strávil v České 
republice, kde dokázal vytáhnout KCC Sokol České 
Budějovice k mnoha titulům a následně až do pozice 
nejúspěšnějšího klubu historie českého korfbalu. Po 
pauze od vrcholového korfbalu, kterou vyplnil vedením 
vlastního obchodu se sýry, se vrací do korfbalového 
kolotoče a do konce sezóny povede aktuálně devátý 
celek Topklasse Prinses Irene. Cílem do zbytku sezóny je 
záchrana družstva v této soutěži dámského korfbalu, jež 
se hraje téměř výhradně jen v Nizozemsku. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila včera harmonogram zápasů světového šampionátu ve 
věkové kategorii do 19 let, který se bude konat během Velikonoc v belgickém Gentu. Česká juniorská 
reprezentace U19 pod vedením trenéra Davida Konečného se v prvním utkání turnaje střetne s reprezentací 
Hong Kongu, a to v pátek 7. dubna od 9:30. Druhý zápas v základní skupině je pak čeká v odpoledních 
hodinách, když od 17:30 nastoupí proti jednomu z favoritů turnaje – proti nejlepšímu družstvu asijského 
kontinentu Taiwanu. Mezi rozhodčími tohoto špičkového turnaje se poprvé na mezinárodní scéně v roli 
hlavního rozhodčího představí talentovaný Martin Dušek, který si zatím na mezinárodní scéně vyzkoušel 
pouze pozici asistenta rozhodčího. 
     
Anglická korfbalová asociace oznámila v minulém týdnu, že finálový den anglického korfbalu England 
Korfball Grand Finals 2023 se bude konat opět ve velkém sportovním stánku UEA SportsPark, a to v neděli 
14.května. V této sezóně je možné, že padne dvanáctiletá nadvláda KC Trojans, neboť v tabulce jsou 
úřadující mistři až na třetím místě za vedoucím KCA Tornadoes a BEC. Další změnou, kterou očekává anglický 
korfbal, je změna v pozici lídra asociace, když svůj odchod po dvou funkčních obdobích oznámila Ellen 
Pearce. Výběrové řízení na pozici nového předsedy či předsedkyně anglického korfbalu je otevřeno do 
19.března 2023 a nový šéf se ujme své role po letošní Valné hromadě.  
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