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Uplynulý víkend se konala 

nominační soustředění před 

prosincovým mezinárodním 

turnajem Korfbal Challenge 2017. 

Nejmladší korfbaloví reprezentanti 

(ve věkové kategorii do 17 let) 

trénovali v Kostelci na Hané, kde se 

rovněž v závěrečný den dozvěděli 

finální nominaci, když se mezi 

čtrnáct nejlepších dokázali dostat 

hráči z celkem osmi korfbalových 

klubů – nominováni byli: A.Lorenz, 

R.Kortus, V.Ošťádal, M.Hák, 

M.Štěpánek, J.Valenta, T.Čihák, K.Nováková, N.Kubů, N.Lorencová, A.Literová, L.Pospíšilová, 

S.Sahatciu a V.Vernarská, když nejvíce zástupců (celkem tři) je z hanáckého družstva SK RG Prostějov.  

Stejný program jako reprezentace U17 měla i reprezentace do 21 let, která rovněž strávila prodloužený 

víkend na soustředění, když se připravovala pod vedením trenéra Jiřího Podzemského v Moravském 

Krumlově a rovněž i zde se reprezentační junioři dozvěděli o tom, kdo si svými výkony vybojoval účast 

na prestižním mezinárodním turnaji. Dres České republiky v nizozemském Rotterdamu obléknou tito 

sportovci: M.Jiřička, F.Kovář, M.Marek, J.Novotný, J.Paďouk, D.Šmíd, P.Šnajdr, D.Štefák, 

M.Cupáková, D.Drábková, G.Filipovszká, K.Holubčíková, G. Hurdálková, V.Jemelíková a 

A.Motáková, kteří reprezentují devět korfbalových klubů z České republiky.   

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace byl zveřejněn rozpis nejslavnějšího klubového turnaje, 

tedy Poháru mistrů evropských zemí, který začne nedaleko katalánské Barcelony již za 50 dní. Český 

úřadují mistr KCC Sokol České Budějovice se v základní skupině nejprve utká v zahajovacím zápase 

celého turnaje s německým mistrem SG Pegasus Rommerscheid 1991 e.V., a to 11.ledna 2018 od 9.00. 

Ten samý den jim nepříjemný los přisoudil ještě poslední zápas dne, když ve 21.00 uzavřou první hrací 

den důležitým utkáním proti mistru Anglie Trojans. Druhý den dopoledne je čeká největší favorit 

turnaje, a to nizozemský mistr TOP Sassenheim a v odpoledním bloku pak semifinále. Všechny zápasy 

prvních dvou hracích dní se hrají na netradiční čistý čas 2*17 minut a v den finálový, kdy na každé 

družstvo čeká pouze jeden zápas o konečné umístění, se pak hraje na 2*25 minut čistého hracího času. 

Komise rozhodčích IKF vyzvala členské země, aby nominovali své adepty na mezinárodní rozhodčí pro 

rok 2018. Každá země může nominovat maximálně čtyři adepty a v případě, že je nominována za určitou 

zemi i žena, je možné tento počet zvýšit na pět. Česká republika tak využívá tohoto maximálního čísla, 

když Zuzanu Maňákovou doplní čtveřice Filip, Fridrich, Pazourek a po delší době se vracející Tomáš 

Voda, který v minulosti již pískal například na Mistrovství Světa 2003, kde řídil semifinále či byl prvním 

českým rozhodčím na Světových hrách, když v roce 2009 v taiwanském Kaoshiungu dokonce působil 

jako asistent hlavního rozhodčího během finálového zápasu.  
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