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Juniorská reprezentace U19, doplněná o několik 

reprezentantů věkové kategorie U21, absolvovala na 

samém konci roku 2016 výjezd do Nizozemska, kde se 

zúčastnila tradičního posledního korfbalového turnaje 

každého roku, který se koná v Rotterdamu. Korfbal 

Challenge se koná v několika věkových kategoriích a 

mládežničtí sportovci tak mohou v jedné hale sledovat a 

setkávat se s nejlepšími korfbalisty světa. Naše lvíčata 

obsadila v Talenten Challenge, tedy v kategorii do 19 let, 

konečné a nepříliš lichotivé deváté místo, když ze šesti 

duelů vyhrála jediný, a to proti Německu. Výsledek však nebyl pro tento turnaj zásadní, neboť 

hlavním smyslem pro naše lvíčata bylo nasátí atmosféry velkého korfbalu, absolvování tréninků pod 

vedením špičkového trenéra Wima Bakkera, který se celý turnaj o naši reprezentaci staral a poznání, 

že bez pravidelných kvalitních tréninků a zápasů se nebudeme moci se špičkovými družstvy nikdy 

porovnávat. A věřme, že toto poznání si naše naděje z Nizozemska odvezly a začnou na sobě pracovat.  

Prestižní kategorii vyhrál v Rotterdamu nizozemský velkoklub PKC Papendrecht před nizozemským 

výběrem Tulips. Všechny zápasy v této kategorii byly v Topsportcentrum Rotterdam vyprodány a 

hráči diváky skutečně bavili. Krásné momenty je možné najít na různých internetových stránkách, 

třeba jako tento, který jistě stojí za shlédnutí: https://www.korfbal.nl/nieuws/wereldgoal-hoek-

h%C3%A9t-moment-van-de-challenge-finale. V rámci Korfbal Challenge se vždy testují různé 

experimenty v pravidlech a jejich aplikace ve špičkových zápasech. Tentokráte to byla hra na čtvrtiny, 

což není velká novinka a ještě řízení utkání dvojicí rozhodčích a nikoli klasicky duem rozhodčí-

asistent rozhodčího. Finále turnaje pak řídila belgická dvojice Tina Van Grimbergen, Jan Nelen a dle 

prvních reakcí je tento experiment přijat velmi pozitivně a pravděpodobnost jeho zařazení do pravidel 

je celkem vysoká.   

Mistrovský tým KK Brno, který se intenzivně připravuje na vystoupení na Europa Cupu 2017, 

s napětím může sledovat, jak nakonec letošní Pohár mistrů evropských zemí bude vypadat. Na 

poslední chvíli se z něj totiž odhlásil polský mistr UKK WUM Warsawa a organizátoři již nedokázali 

získat náhradní tým do turnaje, a tak se bude v letošním roce klání o nejlepší klub starého kontinentu 

účastnit netradičně devět družstev. Program pro KK Brno se zatím nemění a za první dva dny turnaje 

je čekají 4 zkrácené zápasy o délce 2*17 minut proti tureckému Kocaeli, maďarskému Szentendrei, 

katalánskému Vallparadis a nakonec proti nizozemskému šampiónovi TOP Sassenheim. Poslední den 

turnaje je pak čeká zápas o konečné umístění proti stejně umístněnému týmu z druhé skupiny, ale 

tentokráte o délce 2*25 minut. 

Komise rozhodčích ČKS zveřejnila nominace rozhodčích na jarní část sezóny 2016-2017, které již 

nominovaní rozhodčí obdželi. Nejvíce nominací na nejvyšší soutěž – Českou korfbalovou extraligu 

má mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek, který je nominován i na finálový turnaj Europa Cupu 2017 

v nizozemském Sassenheimu, kde může navázat na úspěšné české rozhodčí, kteří v minulosti již 

osmkrát rozhodovali finálová utkání Poháru mistrů evropských zemí. 
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