
 

 

KORFBALOVÝ 

ZPRAVODAJ 
33/2014 

info@korfbal.cz 
www.korfbal.cz 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

Reprezentační družstvo České republiky skončilo o 

víkendu svou přípravnou fázi na vrchol letošního 

roku a ve středu 23. října večer odlétá z pražského 

letiště do dějiště Mistrovství Evropy 2014 – do 

portugalského města Maia, které se nachází na 

v blízkosti známějšího Porta. V novodobé historii, 

kdy se Mistrovství Evropy hraje ve čtyřletém cyklu formou halového turnaje – tedy od roku 1998, je 

reprezentace České republiky třetí nejúspěšnější na starém kontinentu (1998 – 4.místo, 2002 – 2.místo, 

2006 – 3.místo, 2010 – 3.místo) a rovněž na nadcházející šampionát odjíždí s touhou a odhodláním 

bojovat o medailové umístění.  

V prvním utkání na šampionátu se Češi utkají, 

ihned po slavnostním zahájení, s domácím 

týmem Portugalska, se kterým se na 

evropských šampionátech utkají již popáté. Po 

prohře (13:16) v zápase o bronz na ME 1998 v 

Portugalsku, následující 3 souboje Češi zvládli 

(20:13 a 25:12 na ME 2002 v Katalánsku a 20:17 na ME 2010 v Nizozemsku).  

Ve druhém zápase základní skupiny narazí naše reprezentace 

na vysoce favorizovaný tým Belgie, který po úspěchu na 

juniorském šampionátu, jede na seniorské mistrovství starého 

kontinentu rovněž se „zlatým“ cílem. Česká reprezentace má s 

tou belgickou na evropských šampionátech negativní bilanci 

1:2 (po vítězství na stříbrném ME 2002 20:19 díky úžasnému 

leteckému představení Petra Malačky, jsme prohráli na ME 2006 v Budapešti 16:23 a na ME 2010 v 

Rotterdamu 15:35).   

Závěrečné vystoupení v základní skupině sehrají naši 

reprezentanti s týmem Katalánska, se kterým ještě nikdy na 

evropském mistrovství neprohráli, ale na druhé straně jej 

nikdy neporazili vyšším než jednokošovým výsledkem. Po 

vítězství 10:9 na ME 2006, kdy vítězství zařídil košem z 

poslední minuty Tomáš Sládek, následovalo vítězství na 

Golden Goal 18:17 na ME 2010, kde jej zařídil v prodloužení Vlastimil Krejčí, který bude i tentokráte 

velkou oporou českého reprezentačního výběru.  

Pořadatelé spustili webové stránky turnaje, kde můžete sledovat informace z nejsledovanějšího 

korfbalového místa těchto dnů, na http://www.ikf-ekc-2014.com/. Reportáže z českých zápasů si 

můžete přečíst na webu ČKS www.korfbal.cz.  

Statistiky jednotlivých utkání, online průběh zápasů a video přenos lze sledovat na adrese 

www.worldkorfball.org  
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