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Reprezentační výběr České republiky se 

během víkendu představil v prvním 

ostrém mezinárodním startu, když 

absolvoval turnaj tří zemí v anglickém 

Norwichi. Reprezentace Velké Británie 

si sem pozvala v rámci finální přípravy 

před World Games, které začínají 

v Polsku již za necelé tři týdny, český 

výběr vedený trenérem Ivo Kracíkem a 

nizozemský výběr do 21 let pod vedením 

zkušeného Keese Vlietstra. Během dvou dnů všechna družstva odehrála čtyři utkání, tedy systém byl 

dvakrát každý s každým. V sobotu prohrála reprezentace České republiky oba duely shodně 13:21 a dvě 

porážky si připsala i v nedělních odvetách, když s Nizozemskem padla 13:28 a v nejvyrovnanějším 

zápase podlehla britskému výběru trenéra Davida Bucklanda 11:15, po poločase 6:6. 

V posledním týdnu před prázdninami se konala po 

celé Moravě celá řada školních turnajů. Největší 

z nich se konaly v Brně Bystrci a v Ostravě Staré 

Bělé, kde se jednalo o dvoudenní turnaje pro 28 

(resp. 16) školních korfbalových družstev. Další 

turnaje se pak uskutečnily ještě v Rožnově pod 

Radhoštěm a Rychvaldu, kterých se zúčastnilo 

dohromady dalších 27 družstev. I v posledním 

týdnu školního roku 2016-2017 tak byl korfbal 

opravdu vidět, když bylo odehráno celkem více 

než stovka korfbalových zápasů, do kterých se 

zapojilo více než 700 žáků základních škol z Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje.  

V minulém týdnu byla na všechny kluby působící v soutěžích Českého korfbalového svazu rozeslána 

výzva reprezentačního trenéra Jakuba Máši k vytipování dalších nadějných a cílevědmých sportovců 

s ročníkem narození 2001-2003, kteří by se mohli a chtěli zapojit do přípravy reprezentačního výběru 

České republiky do 17 let. Tento výběr se pak bude intenzivně připravovat na Světový pohár U17, který 

se bude konat v Nizozemsku v první polovině roku 2018 a kde se bude snažit o vylepšení letošního 

sedmého místa mezi nejlepšími týmy světa. 

Mezinárodní korfbalová federace zveřejnila, stejně jako každý rok o letních prázdninách, úpravu 

korfbalových pravidel. Tentokráte je v pravidlech upřesněno, že nebezpečným mohou být i dlouhé a 

ostré nehty (stejně jako ve stejném odstavci uvedené náušnice, náramky či přívěsky) a kontrola 

rozhodčího před zápasem se musí upřít i na tuto problematiku. Dále je v pravidlech umožněno použití 

LED stojanů k odpočtu 25 vteřin na útok či je upřesněna signalizace rozhodčího během oddechových 

časů. Poslední změnou je pak možnost potrestání rozehrávajícího týmu za zdržování hry po obdrženém 

koši, ale pouze v přídadě, že se hraje na hrubý čas.   
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