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Reprezentační výběr do 17 let 

absolvoval ve Velké Bystřici  během 

předchozího víkendu další přípravné 

soustředění a dnes v dopoledních 

hodinách vyrazil, společně 

s reprezentační devatenáctkou, do 

nizozemského Leeuwardenu. 

Realizační tým  trenéra Jakuba Máši 

nominoval 24  hráčů, ale do dnešního 

odjezdu musel vyřešit 6 omluvenek 

z původní nominace. Nakonec má 

reprezentační výběr následující 

složení: Škrobová Tereza, Holubčíková Kristýna, Sedláková Denisa, Kočí Veronika, Sahatciu 

Sára, Pospíšilová Lenka, Kubů Nela, Součková Sára, Nevludová Kateřina, Lorencová Nikola, 

Foretová Kateřina, Nováková Klára, Literová Anna, Toufar Jan, Macek Lukáš, Leznar Adam, 

Tolar Aleš, Jiřička Martin, Štěpánek Marek, Bartoš John, Buriánek Tomáš, Čihák Tomáš, 

Hák Michael, Pšenička Aleš. Svého zástupce v něm má nakonec rekordních devět klubů, 

což je budoucnost českého korfbalu výtečná zpráva. 

Vítězem Světového poháru U17 se stalo domácí Nizozemsko, které ve finále rozdrtilo 

rozdílem několika tříd Belgii 26:12. Úspěchu se dočkala na tomto turnaji i česká 

rozhodcovská škola, neboť finále pískal český mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek, který 

si tak připsal další velký úspěch kariéry. Třetí místo obsadila reprezentace Anglie v čele 

s nejlepším hráčem turnaje Shanem Bucklandem před Katalánskem. Na senzačním pátém 

místě se umístila Dominikánská republika, která se prezentovala ve výborném světle a 

Esmery Dahiana Martinez byla dokonce vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje. 

Následující víkend je programu Světový pohár 2016 hráčů do 19 let, kam dnes odjela 

společně s reprezentační sedmnáckou i naše reprezentační devatenáctka. Naše 

reprezentanty pod vedením trenéra Davida Konečného čeká v základní skupině, která se 

hraje v pátek 25.3., Taiwan (v zahajovacím zápase turnaje od 9.00), Čína (v 11.30) a Polsko 

(ve 14.50). V sobotu jsou pak na programu zápasy ve čtvrfinálových skupinách a v neděli 

následně zápasy o konečné umístění. Vše je možné sledovat na stránkách turnaje na: 

http://www.u19kwc.com 

Vítězem belgické nejvyšší soutěže a mistrem Belgie se stal po roce opět KC Boeckenberg, 

který ve finále porazil Borgerhout/GW 24:19, po poločase 13:10. Nejlepším střelcem finále i 

celé soutěže pak byl belgický reprezentant Jesse do Bremaeker, který ve finále zaznamenal 

11 košů. Ve slušně zaplněné Lotto Aréně se v předzápase stal juniorským belgickým 

šampiónem tým KC Putse pod vedením Alexe Elewauta, který v minulosti vedl třeba i 

maďarskou reprezentaci. 
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