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Reprezentace České republiky do 21 let, 

která se intenzivně připravuje na 

nadcházející Mistrovství Evropy hráčů do 

21 let, vycestovala do nizozemského 

Bennekomu, kde sehrály série tří 

přípravných zápasů, které trenérům Ivo 

Kracíkovi a Davidu Konečnému, pomohli 

nasimulovat zápasovou zátěž, která čeká 

na účstníky olomouckého šampionátu. Ač 

naši junioři nakonec všechny zápasy 

v rámci tohoto posledního výjezdu 

prohráli, efekt zápasové zkušenosti je nenahraditelný a pro finální fázi přípravy nezbytný. Více 

informací o tomto výjezdu můžete nalézt na internetových stránkách 

http://www.korfbal.cz/article/2014-06-16-reprezentace-u21-ladila-formu-v-nizozemsku.  

Juniorskou reprezentaci již čeká poslední přípravné 

soustředění, které proběhne o víkendu 27.-29.června, a to již 

přímo v hale Univerzity Palackého v Olomouci, kde se bude 

největší korfbalový svátek roku na našem území konat. 

V rámci tohoto soustředění se naše lvíčata mohou těšit i na 

přednášku Mgr. Michala Poláka, který působí v Českém 

antidopingovém výboru jako manager pro vzdělávání a bude 

následně i přítomen na juniorském Mistrovství Evropy.  

To seniorská reprezentace se o nadcházejícím víkendu sjede 

v Kolíně, kde začne svou přípravu před podzimním Mistrovství 

Evropy, kde bude obhajovat bronzové medaile z posledním 

dvou šampionátu (z roku 2006, kdy získala bronzové medaile 

po neuvěřitelném závěru proti Německu a z roku 2010, kdy 

naši reprezentanti získali bronzové medaile před vyprodanou 

rotterdamskou halou Ahoy). Kolínské soustředění je určeno 

pro 16 hráčů (zatím bez zařazení juniorů, kteří se maximálně 

koncentrují na juniorský evropský šampionát) a bude velmi pestré s pasážemi v hale, na venkovním 

hřišti i na běžeckých tratích. 

VV ČOV (Výkonný výbor Českého olympijského výboru) schválil klíč pro dělení finančních 

prostředků, získaných na základě odvodů z loterií, pro svazy pod pořadím TOP 80, kam se řadí i 

Český korfbalový svaz. Pro rok 2014 si částku cca 10 mil rozdělí 19 menších sportovních svazů 

následovně: 30% paušál, 70% dle členské základny do věku 19 let. Maximální částka pro jeden svaz je 

omezena na 15% z celkového objemu, dotace na 1 osobu nesmí přesáhnout částku 1.500,- Kč. 

Materiál je dostupný na adrese: http://www.olympic.cz/clanek/1517--zasedal-vykonny-vybor-cov-

penize-z-loterii-miri-do-sportu 
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