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Reprezentační výběr České 

republiky do 17 let má za 

sebou letošní vrchol sezóny, 

kterým byl Světový pohár 

2017 hráčů do 17 let 

v nizozemském Schijndelu. 

Čeští reprezentanti obsadili 

konečné sedmé místo v silné 

konkurenci devíti národních 

družstev, což je vyrovnání historicky nejhoršího českého umístění na tomto turnaji v jeho 

devatenáctileté historii. Pozitivním příslibem do budoucna jsou pro mladý tým trenéra Jakuba Máši jistě 

vítězství nad týmy z Pyrenejského poloostrova, které tradičně patří k našim soupeřům ve všech 

věkových  kategoriích, ale porážka s Maďarskem a vysoká prohra s Anglií jsou varováním. Je jasné, že 

je nutné kvalitně trénovat zejména na klubové úrovni, věnovat se pravidelně fyzické přípravě, v čemž 

naše mladé korfbalové naděje mají jistě velký prostor a pro většinu z nich se může naskytnout výborná 

příležitost napravit za rok toto své vystoupení, ale s přípravou musí začít prakticky ihned a intenzivněji. 

Elitní reprezentační výběr trenéra Iva Kracíka absolvoval v Nizozemsku přípravný kemp, během něhož 

hráči absolvovali šest tréninků za asistence nizozemského špičkového trenéra Wima Bakkera, který 

působí v roli odborného konzultanta pro český korfbal a sehráli i první přípravný zápas v tomto složení, 

a to proti juniorům Dalto Driebergen, s nimiž sehráli vyrovnaný zápas v výsledkem 16:19. Ještě tento 

týden v pátek pak odlétá reprezentace na Anglie, kde se utká na přípravném turnaji s týmy Anglie a 

juniorským výběrem Nizozemska do 21 let, a to během víkendu hned dvakrát.  

Vrcholem letošní korfbalové sezóny bude korfbalový turnaj 

osmi nejlepších družstev světa, která se střetnou v rámci 

World Games 2017 v polské Wroclavi. Nedaleko na 

českými hranicemi se bude konat největší sportovní svátek 

letošního roku. Největším favoritem korfbalového turnaje je 

zcela nepochybně Nizozemsko, které během víkendu 

sehrálo dva tradiční Interlandy s odvěkým rivalem z Belgie. 

V obou zápasech Nizozemsko zcela dominovalo, když 

zvítězilo 40:27 a 32:13 a uštědřilo tak belgické reprezentaci 

vysoké debakly a je zřejmé, že rozdíl mezi korfbalovými velmocemi se zvětšuje a že obsazení finálového 

zápasu není dopředu jasné i proto, že Nizozemsko a Belgie se spolu střetnou již v základní skupině. 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF byl zveřejněn nový přehled plánovaných 

mezinárodních soutěží pro následující roky až do roku 2022. Jedná se o podobný přehled, který si 

členské země schválily na zasedání v Lisabonu v roce 2014, kde pouze Česká republika nevyslovila 

s tímto plánem souhlas. Mnohé země sice v roce 2014 plán odsouhlasily, ale následně své výběry na 

plánované turnaje, a to ani a ty z kategorie elitní, neposlaly. Podobný osud bude pak mít asi i tento plán 

z dílny nového výkoného ředitele IKF Tilberta La Haye.   
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