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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

Dnes Vám přinášíme již jubilejní 

desáté letošní vydání Korfbalového 

zpravodaje a začínáme zprávou o 

úspěšném vystoupení reprezentačního 

výběru České republiky do 16 let, 

který na Světovém poháru 2014 

v nizozemském Schijndelu dokázal 

obhájit loňské čtvrté místo. 

Reprezentace U16 pod vedením 

trenéra Hennieho Baase sehrála na 

turnaji šest zápasů, z nichž ve dvou 

případech zvítězila (proti Bělorusku a 

proti Anglii) a čtyřikrát prohrála 

(dvakrát s Nizozemskem a dvakrát s maďarským výběrem). Systém turnaje byl dost složitý a pro náš 

výběr nakonec příznivý, neboť dvě výhry stačily na čtvrté místo. Na druhou stranu se naši 

reprezentanti měli dvakrát možnost utkat s nejlepším týmem světa v této věkové kategorii – 

s reprezentací Nizozemska, která turnaji jednoznačně dominovala a pod vedením někdejšího 

nejslavnějšího hráče Leona Simonse (na obrázku uděluje pokyny svým svěřencům v zápase proti 

našemu výběru) zvítězila rozdílem několika 

tříd, když ve finále deklasovala výběr 

Taiwanu 31:13. Více o turnaji, včetně všech 

výsledků a mnoha fotografií můžete nalézt na 

oficálních webových stránkách: 

http://www.u16talentworldcup.nl 

Reprezentace České republiky do 19 let má 

před sebou poslední přípravné soustředění a 

za necelý měsíc vyráží do nizozemského 

Leeuwardenu na Světový pohár své věkové 

kategorie s cílem bojovat rovněž o příčky 

nejvyšší. Reprezentační trenér výběru do 19 let David Konečný přivítá svůj tým o víkendu v Chlumci 

nad Cidlinou, kde bude ladit formu svých svěřenců před vrcholem jejich sezóny. 

Vrchol sezóny se blíží i pro hráče České korfbalové extraligy, kteří odehráli o uplynulém víkendu 

první semifinálové zápasy. Z prvních důležitých vítězství se radovaly domácí týmy (VKC Kolín a 

KCC Sokol České Budějovice), které tak potvrdily role papírových favoritů a ujaly se vedení 1:0 

v semifinálových sériích hraných na dva vítězné zápasy. Odvety jsou na pořadu 30.března na hřištích, 

po základní části, hůře postavených týmů. 

Závěrem si ještě dovolíme připomenout vyhlášenou anketu o nejlepší české korfbalisty, ve které 

můžete hlasovat o nejlepší hráče, trenéry či rozhodčí letošní sezóny, a to do 20.března – tedy neváhejte 

a hlasujte.  
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