
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český reprezentační výběr do 19 let pod vedením 
trenéra Podzemského se během Velikonoc účastil 
Mistrovství Světa 2019 v této kategorii a jednalo se 
o historicky první světový šampionát pro sportovce 
do devatenácti let. Naši junioři nebudou na turnaj 
vzpomínat jako na povedený. V základní skupně 
dokázali porazit pouze Hong Kong 24:7, 
s Taiwanem prohráli 11:17 a paradoxně se jednalo 
o zápas, kdy dokázali nastřílet nejvíce košů. 
V záverečném vystoupení ve skupině pak ztratili 
nadějně rozehraný duel s Portugalskem, když za 
posledních deset minut nedokázali dát ani koš a 

podlehli 7:11. Ve vyřazovacích bojích pak ve čtvrtfinále nestačili na favorizovanou Belgii 10:23 a ještě vyšším 
rozdílem podlehli Anglii v semifinále skupiny o 5.-8. místo, když utrpěli debakl 8:23. V závěrečném zápase 
si připsali druhé vítězství na turnaji, když zdolali Maďarsko 8:4 a skončili tak na celkovém sedmém místě 
z dvanácti reprezentačních družstev celého světa. 
 
Největší úspěch českého korfbalu tak na tomto prvním Mistrovství Světa U19 byl 
rozhodcovský. Český mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek si výbornými výkony na 
turnaji zajistil nominaci na finálový zápas mezi odvěkými korfbalovými velmocemi 
a řídil velmi vyrovnaný a emocemi nabitý finálový duel Nizozemsko – Belgie, ve 
kterém před vyprodanou sportovní halou rozdal pět žlutých a jednu červenou 
kartu. Lukáš ve svém sedmdesátémsedmém mezinárodním utkání pískal asi zatím 
nejvýznamější zápas své pětileté kariéry mezinárodního rozhodčího a dle 
předvedeného výkonu a ohlasů od zástupců rozhodcovské komise IKF se zcela jistě 
nebude jednat o jeho poslední velký zápas. Vítězství a titul světového šampióna 
získalo nakonec domácí Nizozemsko po výsledku 19:18. Bronzové medaile získal 
výběr Taiwanu, když v boji o třetí místo porazil Německo poměrem 20:12.   
 
V sobotu 20.dubna proběhlo v Nizozemsku slavnostní losování Mistrovství Světa 2019 v elitní kategorii, jenž 
se bude na začátku srpna konat v Jihoafrické republice. Dvacet družstev, která si učast vybojovala na 
kontinentálních šampionátech, bylo rozděleno do čtyř výkonnostních košů a za přítomnosti presidenta IKF 
Jana Fransoo a výkonného ředitele Tilberta La Haye bylo rozlosováno do pěti základních skupin. Česká 
republika bude hrát v základní skupině A, která je asi nejtěžší skupinou, když soupeři budou poslední mistři 
světa i Evropy Nizozemci, bronzový tým z ME 2016 Katalánsko a šestý tým z asijskooceánského šampionátu 
Nový Zéland. 
 
Nadcházející víkend bude patřit mladým korfbalistům z celé České republiky, kteří se sjedou do Brna, kde 
se bude již tradiční turnaj ve čtyřkovém korfbalu, a to pod hlavičkou Mistrovství ČR v korfbal4. V sobotu 
27.4. se utkají minižáci a mladší žáci, kde je přihlášeno 16, resp. 14 družstev a během jediného dne se 
odehraje na čtyřech hřištích celkem 88 korfbalových zápasů. V neděli bude program relativně méně nabitý, 
když v kategoriích starších žáků a dorostu, kam se přihlásilo jedenáct a sedm družstev, je naplánováno 
třiapadesát zápasů. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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