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V sobotu 20. února proběhla v Olomouci kontrola příprav 

na Mistrovství světa U23 2016, které se tu bude konat 

v červenci. Mezinárodní korfbalová federace a rovněž i 

pořadatelský výbor musí stále řešit nepříjemnost v podobě 

nejasných účastníků turnaje. Závazek IKF je zveřejnit na 

webových stránkách finální seznam účastníků a nové 

rozlosování šestičlenných skupin do 10.března. Na tomto 

MS bude poprvé vyzkoušen nový atraktivní hrací čas 4*10 

minut, kdy vždy po první a třetí čtvrtině bude následovat tzv. technický minutový oddechový 

čas, zatímco po druhé čtvrtině bude následovat normální desetiminutová poločasová pauza 

spojená se změnou stran. Další uvažovaným zásahem do hry je i druhá, zatím oficiálně 

nepotvrzená, úprava pravidel, která by měla spočívat v tom, že 25 vteřin na útok se začne 

počítat již od získání míče v obranné zóně. IKF si od toho pravděpodobně slibuje omezení 

zbytečných nahrávek v obranné zóně, ale zda to nebude na úkor přílišného ukvapeného 

zakončování útoků, zjistíme, až po případném zavedení tohoto pravidla. 

Maďarští organizátoři zveřejnili tento týden první informace 

o připravovaném evropském poháru v kategorii do 15 let. 

Tento turnaj se bude konat ve městě Dunakeszi, které se 

nachází na předměstí Budapešti, a to ve dnech 10.-

13.srpna 2016. Pořadatelé připravili pro zájemce několik 

možností ubytování, zajištění stravy a rovněž je naplánován 

bohatý doprovodný program s venkovními společnými 

tréninky a přátelskými zápasy mix týmů v plážovém 

korfbalu. Oficiální část turnaje se pak odehraje ve sportovní 

hale Radnoti a bude se hrát dle pravidel Korfball4, tedy 

pouze s čtyřčlennými družstvy formou monokorfbalu.    

Na stránkách IKF bylo zveřejně los kvalifikace na nadcházející Mistrovství Evropy 2016, 

které se bude konat na konci října 2016 v Nizozemsku. Šest týmů má účast jistou 

(Nizozemsko, Belgie, Portugalsko, Anglie, ČR a Rusko) a dalších třináct národních týmů se 

utká ve dvou kvalifikačních skupinách o zbylá čtyři volná místa. Ve východní skupině, která 

se bude hrát ve slovenské Nitře, se vedle domácích Slováků představí v roli největšího 

favorita Německo a dále Polsko, Srbsko, Řecko, Arménie a Skotsko. Ve stejném termínu, 

tedy první červnový víkend, se ve francouzském Saint Ettiene odehraje i západní skupina, 

kde s domácím týmem změří síly Katalánsko, Irsko, Wales, Turecko a Švédsko. 

Reprezentační devatenáctka se v neděli večer vrátila ze třídenního přípravného soustředění 

v Budapešti, kde sehrála čtyři modelová utkání proti stejně starému výběru Maďarska a proti 

místnímu týmu SZAC 1908. Realizační tým trenéra Konečného na závěr tohoto výjezdu 

nominoval finálních osm dívek a osm chlapců, kteří budou reprezentovat Českou republiku 

na Světovém poháru U19 v  Leeuwardenu. Více formací je k dispozici na webu ČKS. 
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