
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uplynulý víkend v sobotu skončil v 
maďarském hlavní městě světový 
šampionát ve věkové kategorii do 
21 let. Mistrovství Světa U21 2018 
ovládlo suverénně Nizozemsko, 
když ve vyrovnaném finále 
porazilo Belgii 21:18. Belgie se sice 
dokázala v průběhu finálového 
zápasu přiblížit nizozemským 
suverénům na rozdíl jediného koše, ale šok v podobě porážky jako v roce 2014 v Olomouci divákům 
nepřinesla. Nizozemci si konec zápasu pohlídali a přidali do své sbírky další světový titul. Bronzové medaile 
si odváží družstvo Taiwanu, když v boji o 3.místo porazilo Portugalsko těsně poměrem 18:16 a Evropané 
budou jistě litovat čtyř neproměněných penalt, které dokázali v průběhu „malého finále“ zahodit. 
Reprezentace České republiky skončila v poli poražených na konečném sedmém místě, když v posledním 
utkání porazila Hong Kong 18:11, což nelze hodnotit příliš úspěšně. Naše juniory může velmi mrzet 
nezvládnutý konec zápasu proti Číně, když v posledních pěti minutách prohospodařili čtyřkošový náskok a 
nakonec ji podlehli v prodloužení 13:14.  
 
Úspěšně se tomto šampionátu prezentavala opět česká rozhodcovská škola, když oba poslední zápasy o 
medaile rozhodovali rozhodčí z České korfbalové extraligy. Zápas o třetí místo pískal poprvé rozhodčí z jiné 
země než z Belgie či Nizozemska, kterým bylo v minulosti toto utkání vždy svěřeno. Tuto poctu získal český 
mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek, který absolvoval skvělý turnaj a sklidil za své výkony velké uznání. 
Finálový duel pak s přehledem řídil slovenský rozhodčí působící v české nejvyšší soutěži Peter Bušík, který 
přidal do své sbírky již třetí velké finále své kariéry. 

 
Mezinárodní korfbalové federace IKF zveřejnila na svých 
stránkách informaci, že prestižní ocenění Pin of Merit bylo při 
závěrečném ceremoniálu MS U21 2018 z ruku výkonného 
ředitele IKF uděleno Krisztině Kövessyné Pogány, která na 
tomto významném turnaji působila ve funkci ředitelky 
organizačního výboru. Krisztina byla oceněna za svou činnost 
v poslední dekádě, kdy se podílela na organizaci mnoha 
mezinárodních turnajů, které pořádalo Maďarsko a rovněž 

působila na několika turnajích v roli tzv. IKF Coordinating Officer, kdy kontrolovala přípravy a průběh 
mezinárodních akcí pořádaných IKF, naposledy pak při MS U23 v Olomouci v roce 2016. 
 
V rámci doprovodného programu při juniorském MS 2018 uspořádala Maďarská korfbalová federace i 
plážový turnaj pro kategorii starších žáků. Českou republiku reprezentavala tři družstva (SK RG Prostějov, 
KK Brno a KK Koblov), která ukázala velmi povedené výkony a družstvo Prostějova pod vedením trenéra 
Martina Šnévajse ve složení Ošťádal, Valenta F., Valenta J., Lorencová, Bartošová, Vaková tento mezinárodní 
turnaj vyhrálo bez jediné porážky, když ve finále zdolalo KK Brno. Ani třetí tým – KK Koblov se na turnaji 
neztratil a obsadil konečné páté místo, když dokázal dvakrát porazit družstvo Slovenska. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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