
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Finální část přípravy před vrcholem tohoto roku, 
kterým bude nepochybně Mistrovství Evropy 
2018, zahájila seniorská reprezentace uplynulý 
víkend v jižních Čechách. Reprezentační výběr 
hlavního trenéra Ivo Kracíka se sešel v počtu 16 
hráčů na přípravném soustředění, které se 
netradičně konalo v jihočeském Frymburku. 
Součástí přípravy byly i netradiční prvky, které 
měly za úkol družstvo stmelit a naučit pracovat 
týmově na plnění stanovených cílů. Soustředění se 
premiérově zúčastnil i specialista na kondiční 

tréninky Vítek Hovorka, který reprezentantům radil v oblasti kondiční přípravy. V základní skupině na ME 
2018 čekají naši reprezentaci nelehcí soupeři v podobě Belgie, Portugalska a Německa. Jednoznačným cílem 
zůstává postup ze skupiny do bojů o medailová umístění, kde je Česká republika na historickém třetím místě 
s 1 stříbrnou a 2 bronzovými medailemi z šesti předchozích evropských šampionátů. 
 
Další fází přípravy pro české reprezentanty bude 
premiérový ročník Czech Korfball Cup 2018, který 
se bude v příštím týdnu konat v Brně. Pořadatelé 
museli řešit během posledních týdnů příprav 
omluvenky ze strany dříve přihlášených týmů, které 
nakonec svou účast na této akci odmítly. Velmi 
nepříjemnou a neseriózní byla zejména omluvenka 
anglického národního družstva, které svou účast zrušilo pouhé dva týdny před zahájením turnaje. Po 
dřívějším odstoupení maďarského národního družstva, tak bude první ročník pouze pro tři družstva, když 
dva české reprezentační výběry doplní polská reprezentace, která se může na nadcházejícím ME těšit na 
souboje s nejlepšími, když se v základní skupině utká s Nizozemskem, Anglií a Katalánskem. 
 
Mezinárodní korfbalová federace vyzvala dopisem všechny své evropské členské země k vyjádření zájmu 
uspořádat v letech 2019-2020 některý z mezinárodních turnajů nabitého kalendáře. Rok 2019 zahájí 
tradiční klubové turnaje, kdy Europa Cup 2019 se bude konat v Belgii a Europa Shield 2019 v Prostějově. 
Známo je též pořadatelství MS 2019, které bude v jihoafrickém Durbanu. Volné v roce 2019 je zatím 
pořadatelství evropského turnaje Světového poháru v beach korfbalu, ME U21 a předkolo Europa Cupu. 
V roce 2020 je pak prostor pro jak pro Europa Cup a Europa Shield, ale rovněž pro velikonoční ME U19 a 
podzimní ME ve 2. výkonnostní skupině, tedy pro země na 9.-16. příčce z nadcházejícího „velkého“ ME 2018.   
 
Zajímavou korfbalovou novinku oznámili ve Walesu, kde se na své vystoupení v předkole 
Europa Cupu 2019 připravuje mistrovské družstvo Cardiffu. Poslední tři týdny přípravy před 
odjezdem do tureckého Kocaeli, kde se kvalifikační turnaj bude konat, totiž s přípravou 
bude pomáhat legendární Dave Buckland, který během své trenérské kariéry působil na 
lavičce Anglie i Walesu a jako hráč si zahrál i nejvyšší nizozemskou soutěž. Družstvo Cardiff 
City Korfball Club si dělá vysoké ambice na jedno ze dvou postupových míst na lednový 
finálový turnaj, o které bude v Turecku bojovat pět družstev. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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