
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Soustředění reprezentace České republiky do 21 let 
se konalo o uplynulém víkendu v Kostelci na Hané. 
Čeští junioři se připravují na nadcházející Mistrovství 
Světa 2018 v této věkové kategorii, které začíná 
v maďarském hlavním městě již za 31 dní. 
Reprezentační trenér Jiří Podzemský bude muset 
vyřešit zapeklitou otázku finální nominace na světový 
šampionát poté, co na většině přípravných akcí se 
musel potýkat s mnohými omluvenkami juniorských 
reprezentantů. Ani předposlední soustředění nebylo 
výjimkou, když se jej zúčastnilo pouze osm z původně 
dvaceti nominovaných. Finální výběr čtrnácti 
vyvolených na MS 2018 tak asi budou muset doplnit nadějní hráči z nižších věkových kategorií, kteří budou 
mít vrchol své letošní sezóny čtrnáct dní před startem světového juniorského šampionátu.  
 
Na začátku měsíce června se tradičně ve východočeském Náchodě koná Český pohár v žákovských 
kategoriích, který je pořádán na venkovních travnatých hřištích.  Tento rok se pořadatelům přihlásilo 
celkem devatenáct týmů, které se ve třech věkových kategoriích utkaly o ceněné prvenství. Nejpočetněji 
zastoupenou kategorii minižáků, kde o prvenství usilovalo 10 družstev, ovládlo družstvo KK Brno, v mladších 
žácích se z prvenství radovalo družstvo pořadatelského domácího SK Plhov Náchod a ve starších žácích pak 
družstvo SK Respo Kutná Hora, které ve finálovém střetnutí, až v penaltovém rozstřelu, zdolalo KK Brno 
Nový Lískovec.  

 
Zítra se bude v beach areálu TJ Ostrava konat největší plážový 
korfbalový turnaj škol letošního roku. Ve druhém ročníku beach 
korfbalového Mistrovství Moravskoslezského kraje se střetne ve 
čtyřech věkových kategoriích celkem rekordních 31 družstev. Na 
čtyřech beach korfbalových hřištích bude odehráno dohromady 
60 zápasů mezi nejlepšími korfbalovými školními družstvy 
z celého Moravskoslezského kraje, který je kolébkou projektu 
Školního korfbalu. Loňská prvenství obhajují tři družstva ZŠ 
Bohumínské a Gymnázium Hladnov, které i letos patří do širšího 

okruhu největších favoritů na celkové prvenství.   
 
Další mistrovské evropské tituly z ligových soutěží mají své držitele, když v sousedním Polsku, kterému 
patří osmá příčka v evropském rankingu, se raduje Mega Sports Warsawa před AZS Balluff Wroclaw. I 
v Polsku hrají nejvyšší soutěž pouze čtyři družstva, ale rozdíl oproti českému modelu je v intenzitě, neboť 
celá polská soutěž se odehraje na pouhých dvou turnajích, kde každé družstvo čeká vždy šest zápasů. 
Mistrovské družstvo z hlavního města Polska získalo 18 bodů z dvanácti zápasů a s náskokem obsadilo 
v tabulce první místo. Svého šampióna poznala i Francie, kde titul obhájil FJEP Bonson po finálové výhře nad 
AKF Association Korfbal Firminy, a to poměrem 18:14. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 

http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
https://www.facebook.com/cesky.korfbal/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
mailto:zpravodaj@korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/

