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Reprezentace České republiky seniorská a 

juniorská do 21 let mají za sebou úspěšná 

vystoupení v přípravných zápasech proti 

maďarskému reprezentačnímu výběru, který 

dorazil o minulém víkendu do Brna. Seniorská 

reprezentace potvrdila svou sílu a ve všech 

svých zápasech přesvědčivě zvítězila. Junioři 

též předvedli nadějný výkon a dokázali Maďary 

dvakrát porazit, což je třeba hodnotit velmi 

pozitivně (podrobnější informace o zápasech je 

možné nalézt na svazových stránkách 

www.korfbal.cz/article/2014-02-25-treneri-

reprezentace-jsou-spokojeni). 

Při příležitosti reprezentačního soustředění 

proběhlo též zasedání Výkonného výboru 

Českého korfbalového svazu. Členové VV se 

krátce setkali i s reprezentanty České republiky 

a opět jim zdůraznili důležitost úspěšné 

reprezentace a nutného příkladného přístupu 

každého reprezentanta, neboť právě reprezentanti se lvíčkem na prsou jsou výkladní skříní našeho 

sportu a dle jejich výsledků a výkonů je nahlíženo na naše sportovní odvětví. Dalším programem 

zasedání VV byla zejména příprava na nadcházející Mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se bude 

konat v Olomouci, řešení účasti na ME 2014 v Portugalsku, další kroky ve spolupráci s Univerzitou 

Palackého v Olomouci, finanční situace svazu a výhled do budoucna, nové formy mediální spolupráce 

a mnohé další.   

Náročnost víkendového programu ještě doplnila plánovaná 

návštěva nizozemských komisařů a IKF koordinátora 

v Olomouci, kde proběhl první kontrolní den před 

Mistrovstvím Evropy U21. Došlo na návštěvu obou 

nasmlouvaných hotelů a na detailní návštěvu sportovní haly, 

kde bude šampionát probíhat. Dále zástupci Mezinárodní 

korfbalové federace a Českého korfbalového svazu projednali 

další detaily jako herní plán, systém turnaje, náročnost 

dopravy a další.  

Domácí soutěže budou, po reprezentační přestávce, opět pokračovat a první březnový víkend je 

zároveň i posledním pro všechny týmy 1.ČKL, které se sejdou v Přelouči k poslednímu turnaji 

letošního ročníku. Právě tento poslední turnaj rozhodne o celkovém pořadí a o držitelích všech 

medailí, které budou úspěšným sportovcům předány přímo ve sportovní hale v Přelouči. 
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