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Reprezentace České 

republiky do 19 let 

obsadila na Světovém 

poháru konečné šesté 

místo, když v základní 

skupině na úvod 

podlehla silnému 

Taiwanu a po 

vítězstvích nad Čínou 

a Polskem postoupila do čtvrtfinálové skupiy, kde nestačila na Nizozemsko a ani na Portugalsko. 

Závěrečný den turnaje se pak v boji o konečné umístění vzepjala k vítězství nad Anglií a v boji o 

5.místo podlehla opět Portugalsku. Konečné šesté místo je zlepšení oproti loňskému roku, kdy tento 

výběr skončil až na místě devátém, ale opětovně se ukazuje, že bez kvalitní a vyrovnané soutěže bude 

o boj o medailové příčky bez naší účasti. Vítězem se stalo Nizozemsko, pod vedením Leona 

Simmonse, před Belgií a Taiwanem. Největším překvapením turnaje bylo družstvo Dominikánské 

republiky, které obsadilo konečné čtvrté místo a během turnaje si připsalo mimo jiné i cenné sklapy 

Anglie, Německa či Ruska. 

Mistrovství světa hráčů do 23 let, které se bude konat již za tři měsíce v hanácké metropoli Olomouci, 

konečně zná finální účastníky a rovněž nové vylosování základních šestičlenných skupin. Ve skupině 

A se střetnou Taiwan, Německo, Anglie, Polsko, Hong Kong a Dominikánská republika, která 

v mládežnických kategoriích zaznamenala výborné výsledky a i v Čechách bude patřit mezi černé 

koně šampionátu. Ve skupině B pak naši reprezentanti narazí na Nizozemsko, Čínu, Maďarsko, JAR a 

Turecko, které se stalo posledním týmem, které bylo na světový šampionát dosazeno. Před týmem 

trenéra Ivo Kracíka se tak otevírá solidní šance postupu mezi nejlepší týmy turnaje a možný boj o 

vysněné cenné kovy, na které české reprezentační týmy marně čekají od roku 2010. 

První mezinárodní zkušenost má za sebou i reprezentační výběr do 17 let po vedením trenéra Jakuba 

Máši. Naše nejmladší lvíčata si během nizozemského tréninkového kempu vyzkoušela zahrát proti 

místním klubům, a to jak v hale, tak i venku, což je v Nizozemsku v tuto dobu již normální, protože 

místní korfbalové kluby tráví většinu roku (březen-listopad) na venkovních hřištích. Lvíčata sehrála 

celkem čtyři prodloužená tréninková utkání a připsala si první zahraniční vítězství, což je pro 

budoucnost tohoto výběru dobrý příslib.  

Nejmladší soutěžní věkovou kategorii čeká již tuto neděli finálový 

turnaj a budeme znát prvního Mistra ČR, a to tedy v České 

korfbalové lize minižáků. Finálový turnaj se bude nakonec konat 

ve znojemské hale, kde jsou na programu nejdříve semifinálová 

utkání mezi MS Znojmo a KK Brno a mezi VKC Kolín a SK RG 

Prostějov. Vítěz bude znám těsně po nedělním poledni, neboť 

finálový zápas začíná v 11.45. 
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