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Dnes do Olomouce dorazil nizozemský 

výběr nejlepších korfbalistů ve věkové 

kategorii do 19 let, který vede jedna 

z největších ikon světového korfbalu Leon 

Simmons, který během své kariéry dokázal 

v dresu Nizozemska vyhrát Světové hry, 

Mistrovství světa i Evropy a se svým 

klubem i Pohár mistrů evropských zemí. Na 

závěr své bohaté kariéry byl tento hvězdný 

korfbalista oceněn i nizozemskou královnou 

za celonárodní přínos sportu. Jeho výběr 

během následujících dní bude trénovat 

společně s českou reprezentační třiadvacítkou a obě reprezentace odehrají mezi sebou i tři přátelská 

utkání, a to vždy ve sportovní hale UP Olomouc – ve čtvrtek od 19.30, v pátek a v sobotu pak od 

15.30. Všechna utkání jsou pro veřejnost volně přístupná a pro fanoušky se tak nabízí perfektní 

příležitost shlédnout náš výběr v plné sestavě ještě pár dní před začátkem Mistrovství světa, které 

v téže hale začíná již v sobotu 9. července.   

Pořadatelský tým Mistrovství světa U23 2016 představil 

oficiální tričko šampionátu, které bude v bílé barvě 

s barevným potiskem v olympijských barvách. Tričko 

z funkčního materiálu a moderního střihu bude k dispozici 

jak ve variantě s krátkým, tak i dlouhým rukávem, ale 

pouze v omezeném množství. Cena zatím není stanovena, 

z dostupných zdrojů by však neměla přesáhnout částku 

350,- Kč.     

Po loňském úspěšném pořádání trenérského kurzu pro mládežnické reprezentační trenéry se 

Mezinárodní korfbalová federace rozhodla uspořádat v srpnu tohoto roku další podobný kurz IKF 

Level III Youth&Talent Coach Camp 2016. Českou republiku na tomto kurzu bude reprezentovat 

hlavní trenér reprezentačního družstva České republiky do 17 let Jakub Máša, který se zde sejde mimo 

jiných i se svým svěřencem z KK Brno Peterem Bušíkem, který zde bude jako vyslanec slovenského 

korfbalu. 

Na stránkách nizozemské korfbalové federace KNKV se objevily první informace o programu 

Mistrovství Evropy, které se nizozemském Dordrechtu bude konat 22.-30.října 2016. Reprezentace 

České republiky se na úvod šampionátu střetne 22.října v zahajovacím zápase s reprezentací Polska. 

Následně ji čeká den volna a po něm 24.10. Anglie, 25.10. Portugalsko a na závěr skupiny pak 26.10. 

Belgie. Ve dnech 28.10. a 29.10. jsou pak na programu zápasy o konečné umístění, které vyvrcholí 

finálovým zápasem.  
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