
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uplynulý víkend byl ve znamení reprezentační přípravy pro 
mládežnické výběry. Reprezentační výběr České republiky 
do 17 let pod vedením trenéra Jakuba Máši a reprezentační 
výběr do 19 let pod vedením trenéra Jiřího Podzemského 
trénovaly společně v Kostelci na Hané. Obě reprezentační 
družstva neúspěšně řešila velké problémy s marodkou 
hráčů, která způsobila, že se přípravy zúčastnilo méně než 
polovina pozvaných mládežnických reprezentantů, což je 
velice alarmující stav. Již na konci března totiž čeká 
reprezentaci U19 výjezd do Nizozemska, kde se bude 
účastnit Mistrovství Evropy 2018 ve své věkové kategorii a nedostatečná příprava nedává příliš optimistický 
výhled na obhajobu loňského umístění (tehdy ještě pod hlavičkou Světového poháru U19), kterým bylo 
čtvrté místo za Nizozemskem, Taiwanem a Belgií. Pro historicky první oficiální ME do 19 let bude finální 
nominace čítající 7 dívek a 7 chlapců zveřejněna po posledním přípravném soustředění, které se bude konat 
9.-11. března v Moravském Krumlově. 
 
K významné personální změně dochází u Mezinárodní korfbalové federace IKF. Po devíti letech odchází 
z pozice sekretáře IKF Rita ten Brummelhuis-Raffai, jejíž posledním pracovním dnem byl 31.leden 2018. O 
obsazení jejího místa nebylo zatím rozhodnuto a její náplň zastane prozatím portugalská členka Výkonného 
výboru IKF Joana Faria, která byla v minulém roce na Valné hromadě zvolena do pozice generálního 
sekretáře.  
 

Novým trenérem anglické korfbalové reprezentace byl jmenován 
Rob Williams, který uzavřel s anglickou korfbalovou federací 
čtyřletý kontrakt. Rob Williams byl do roku 2010 úspěšným 
hráčem anglického reprezentačního družstva, se kterým se 
zúčastnil čtyřech evropských a čtyřech světových šampionátů, 
které ještě doplnil trojnásobnou účastí na Světových hrách. 
Prvním velkým mezinárodním turnajem bude pro nového 
reprezentačního trenéra Mistrovství Evropy 2018, které se bude 
konat v Nizozemsku již za osm měsíců. Rob Williams vyjádřil svůj 

cíl v podobě užší spolupráce reprezentačního družstva s kluby nejvyšší anglické soutěže a rovněž v sehrání 
více mezinárodních přípravných zápasů. Je tak možné, že se před evropským šampionátem představí 
družstvo Albionu i v Brně, kde se v rámci přípravy na ME 2018 bude konat turnaj s názvem Indoor Czech 
Korfbal Cup 2018. 
  
Sportovně – technická komise Českého korfbalového svazu rozhodla o pořadateli posledního nepřiděleného 
finálového dne. Finále Ligy minižáků ČKS bude opět po roce hostit středočeský Vembloud Korfbal Club 
Kolín, který se jako jediný přihlásil o toto pořadatelství v prodlouženém termínu. Nejlepší čtyři minižákovská 
družstva z celé České republiky se sejdou v sobotu 21. dubna 2018 na palubovce OA v Kolíně a utkají 
s mistrovský titul v nejmladší kategorii, který obhajuje právě domácí VKC Kolín. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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