
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejvýznamnější událostí uplynulého víkendu byl Světový pohár U17, který se 
konal v Nizozemsku. Český reprezentační výběr pod vedením trenéra Jakuba 
Máši odehrál na tomto turnaji celkem sedm utkání a čtyři vítězství mu zajistily 
konečné šesté místo. Do základní skupiny vstoupila naše lvíčata porážkou od 
Belgie poměrem 3:13, následně v důležitém zápase porazila Katalánsko 10:6, 
podlehla opět desetikošovým rozdílem Taiwanu 6:16 a první den zakončila 
povinným vítězstvím nad Maďarskem výrazně 14:1. V neděli pak česká lvíčata 
porazila Slovensko 10:7 a ze třetího místa ve skupině je čekalo semifinále ve 
skupině o 5.-8.místo proti Německu, které naši zvládli poměrem 9:7. Poslední 
zápas turnaje pak odehráli naši junioři proti Angliii a po nadějném vedení 
v úvodu zápasu, kdy se ujali vedení 3:1 a ještě v poločase vedli poměrem 3:2, 
přišel absolutní střelecký výpadek ve druhé půli a z konečného pátého místa se 
radovala po vítězství 7:4 Anglie. 

 
Vítězem World Cup 2019 se stalo opět domácí Nizozemsko, 
které ve věkové kategorii do 17 let vede bývalý nizozemský 
reprezentační kapitán Barry Schep, který v oranžovém dresu 
získal evropské i světové tituly. Finálový duel ovládlo 
Nizozemsko jednoznačně, když porazilo Belgii 23:13. 
Bronzové medaile pak získal Taiwan, který vítězstvím 16:10 
přemohl Portugalsko a vystřídal na stupních vítězů loňského 
bronzového medailistu Anglii. Zajímavé je z českého pohledu 
i osmé místo Slovenska, které v podobné sestavě nastoupí 
v příští sezóně do české nejvyšší dorostenecké soutěže. 

 
V rámci Světového poháru U17 v Nizozemsku proběhla i řada jednání, 
kde Český korfbalový svaz zastupoval generální sekretář Tomáš Voda, 
který se sešel mimo jiné i se zástupci úspěšných klubů Belgie a 
Nizozemska – KC Boeckenberg a PKC Papendrecht, se správci 
korfbalového webu Korfball History, ale rovněž navštívil i slavné 
korfbalové manžele Wies a Henka Welmersovi, kteří se v minulých 
desetiletích velkou měrou zasadili o rozvoj korfbalu v českých zemích. 
Wies a Henk obdrželi ocenění za přínos českému korfbalu, který vždy 
byl jejich srdeční záležitostí a rovněž dostali pozvání na nadcházející 

Mistrovství Evropy U21 2019, které se bude v rámci oslav 30 let s korfbalem konat v Prostějově. 
 
To seniorská reprezentace se na svůj letošní vrchol teprve připravuje, když pod vedením trenérské dvojice 
Ivo Kracík, David Konečný absolvovala přípravné víkendové soustředění v Kostelci na Hané. Pro elitní českou 
reprezentaci začíná nabitý měsíc příprav před světovým šampionátem, který již za 28 dní bude zahájen 
v jihoafrickém Durbanu. Každé úterý v červenci se budou reprezentanti scházet ke společným tréninkům 
v Brně a již tento víkend je čeká série přípravných zápasů v Německu, kam reprezentace odjíždí již zítra. 
Během dalšího programu je čeká ještě další víkendové soustředění a výjezd k závěrečným zápasům do 
Maďarska.     
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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