
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obhájce stříbrných medailí z posledního 
Mistrovství Evropy a zároveň první soupeř českého 
reprezentačního družstva na nadcházejícím ME 
2018 – reprezentační družstvo Belgie nominovalo 
v minulém týdnu svou patnáctku vyvolených na 
vrchol letošní sezóny. Reprezentační trenér Detlef 
Elewaut razantně obměnil složení národního 
družstva, které sestavil z celkem osmi klubů, když 
oproti výběru z roku 2016 udělal v sestavě deset 
změn a svá místa si udržela jen pětice vybraných. 
Již za sedmnáct dní - tedy 13.října ve 20:00 se Belgie 
a Česká republika střetnou v první den turnaje 
velkého evropského šampionátu, který je určen pro 
šestnáct nejlepších družstev starého kontinentu, z nichž si deset nejúspěšnějších zajistí postup na 
Mistrovství Světa 2019, které se bude konat v jihoafrickém Durbanu. 
 
Uplynulý víkend pokračoval ve znamení českých reprezentačních příprav, kterými je měsíc září doslova 
nabit. Reprezentační výběr do devatenácti let pod vedením trenérů Jiřího Podzemského a Milana Čejky 
absolvoval první přípravné soustředění v nové sezóně, když čtrnáct mladých nadějí trénovalo ve Zruči nad 
Sázavou. Zároveň se reprezentační áčko sešlo ve sportovním centru Nymburk, kde pod vedením trenéra 
Kracíka  pokračovalo v intenzívní finální přípravě na evropský šampionát. Hned následující víkend se v Kolíně 
sejde i reprezentační sedmnáctka pod vedením hlavního trenéra Jakuba Máši a bude pokračovat i elitní 
výběr Ivo Kracíka, který finišuje svou přípravu před ME 2018, které bude velkolepou oslavou korfbalu přímo 
v kolébce korfbalu v Nizozemsku. 
 

V tureckém Kocaeli ve sportovní hale Gazanfer Bilge se uskutečnil 
kvalifikační turnaj na Europa Cup 2019. Pětice mistrovských 
družstev se utkala systémem každý s každým a během víkendu 
tak bylo možné sledovat deset zápasů, které určily, že bez porážky 
postupuje na lednový finálový turnaj do Belgie maďarský mistr 
1908 SZAC Budapest a ze druhého místa pak domácí mistrovské 
družstvo Marmara University Sport Club. Až třetí pak skončil mistr 
Katalánska, tedy země, která bude na ME obhajovat bronzové 
medaile z roku 2016. Mezinárodní korfbalová federace použila 

další variantu hracího času a družstva hrála na nezvyklý hrací čas 2 * 15 minut čistého, ale i tak byly výsledky 
jednotlivých utkání celkem výrazné, když pouze dva zápasy skončily menším než tříkošovým rozdílem skóre. 
 
V minulém týdnu pokračovaly rozvojové aktivity na africkém kontinentu, kde pod vedením nizozemského 
korfbalového odborníka Thea van der Linde proběhl první seznamovací korfbalový kurz v Arushi v Tanzánii. 
Tanzánie by se tak mohla v dohledné době stát jedenáctou africkou členskou zemí IKF. Na závěr kurzu byli 
vybráni tzv. „Leadars of Korfball“, kteří budou mít za poslání rozšíření korfbalu na základní a střední školy 
ve třetím největším městě v Tanzánii. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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