
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český reprezentační výběr mladých hráčů ve věkové kategorii do 
15 let, pod vedením trenérské dvojice Šnévajs – Lešanská, se 
v maďarském hlavním městě Budapešti účastnil Mistrovství 
Evropy 2019, které se v této věkové kategorii hrálo ve variantě 
korfbal4. V hlavní soutěži se představilo celkem sedm 
reprezentačních družstev, v doprovodném turnaji nazvaném 
„Rising stars“ se pak představilo dalších pět družstev, včeně 
druhého českého družstva. České reprezentační áčko se ukázalo 
ve velmi dobrém světle, ale začátek turnaje mu nevyšel dle 
představ a podlehlo Portugalsku 7:9. Následně postupně zdolala 

naše lvíčata Anglii 9:5, Slovensko 17:3, Německo 7:4 a Maďarsko 8:4 a v posledním zápase ve skupině pak 
podlehla budoucím šampiónům z Nizozemska 2:11. Třetí místo po základní části znamenalo, že naši 
nejmladší reprezentanti se v boji o bronz utkali opět s Německem a velmi dobře zvládnutým taktickým 
výkonem zvítězili 8:3 a vybojovali historicky první cenný pro Českou republiku v této věkové kategorii.  
 
Třetí den pak v této věkové kategorii patřil plážovému korfbalu, kde 
se naše lvíčata představila opět se dvěma výběry a jejich ambice byly 
vysoké. V nabitém programu dokázal první tým porazit všechny své 
soupeře a ve finále oplatil porážku Portugalcům z halového turnaje a 
slavil historický titul Mistra Evropy v beach korfbalu U15. Podobně si 
vedl i druhý tým, který kategorii „Rising Stars“ rovněž ovládl a získal 
pro Českou republiku druhé plážové zlato. Svěřenci trenérského dua 
Šnévajs-Lešanská si tak z Maďarska odváží tři cenné kovy a velké 
povzbuzení do další práce s nejmladší věkovou kategorií. 
 

Ve Francii se během uplynulého víkendu konal Světový pohár 
2019 v beach korfbalu, který se hrál v kategorii Elite a 
v kategorii juniorské. Elitního turnaje se nakonec účastnilo 
pouze osm reprezentačních družstev a juniorského dokonce 
jen šest, když po dvou družstvech postavili do turnaje 
Nizozemsko, Belgie a Francie. Vítězem elitní kategorie se 
stalo družstvo Portugalska, které ve finále zdolalo 

favorizované Nizozemsko, po penaltovém rozstřelu poměrem 9:8 a získalo cenné prvenství. Bronzové 
medaile pak vybojovala reprezentace Belgie po vítězství 11:3 nad Maďarskem. Belgie pak přidala i vítězství 
v juniorské kategorii, a to před oběma týmy Nizozemska, které získaly stříbrné a bronzové medaile. 
 
Česká seniorská reprezentace se během víkendu připravovala v Německu, když pod vedením trenérské 
dvojice Ivo Kracík, David Konečný absolvovala sérii přípravných zápasů. Dvakrát se naši reprezentanti 
postavili proti juniorskému výběru Nizozemska U19 a v obou případech odešli poraženi 17:19 a 14:20, když 
trenéři v obou zápasech hodně točili sestavou a zkoušeli možné varianty sestavení jednotlivých čtyřek. 
V následném utkání se čeští reprezentanti postavili druhému týmu z ME 2018 Německu a nadějném 
poločase, kdy vedli 9:7, podlehli nakonec domácímu výběru 17:19. V posledním zápase víkendu pak 
soupeřem byl výběr Německa U21 a trenéři proti nim postavili rovněž mnoho českých juniorů, které doplnili 
zkušení hráči a tento zápas pak Češi vyhráli celkem jasně 25:17. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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