
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Česká korfbalová reprezentace ve věkové 
kategorii do 21 let zahájila o víkendu 
intezivní fázi přípravy na nadcházející 
juniorské Mistrovství Evropy 2019, které 
bude v Prostějově zahájeno již za necelé tři 
týdny. Reprezentační výběr pod 
trenérským vedením Iva Kracíka a Davida 
Konečného absolvoval víkendové 
přípravné soustředění v Prostějově, kde se 
bude konat i samotný šampionát. Prvního 
soustředění se zúčastnilo osmnáct adeptů 

na finální čtrnáctičlennou nominaci a součástí byli modelové zápasy proti extraligovému výběru SK RG 
Prostějov. Nepříjemnou skutečností prvního přípravného víkendu jsou zranění dvou klíčových mužů 
reprezentačního výběru Jiřičky a Kortuse, kteří oba mají zdravotní problémy ve spodní polovině těla. 
 
Další mezinárodní akcí po výše zmíněném 
evropském šamionátu v Prostějově bude na 
začátku listopadu kvalifikační turnaj na Mistovství 
Evropy 2020, který proběhne v ukrajinském 
Lvově. Sedm reprezentačních družstev se utká o 
dvě postupová místa na Mistrovství Evropy B, 
které se bude konat ve dnech 5.-10.října 2020 
v Polsku. Sedmička zemí byla rozdělena do dvou 
skupin, když čtyřčlenná skupina A má jasného favorita v podobě Turecka, jež doplní domácí Ukrajina, 
Švédsko a Bělorusko. Ve skupině B se pak střetnou Řecko, Švýcarsko a Arménie, která v minulosti dokázala 
vybojovat třeba osmé místo na MS 1991 v Belgii, či deváté na MS 1995 v Indii. 
 

Nizozemská korfbalová hvězda a jedna z nejlepších hráček současnosti 
Marjolijn Kroon oznámila konec své reprezentační kairéry. Hráčka 
LDODK se rozhodla skončit své dlouholeté reprezentační působení, 
které začalo již v roce 2011 a od té doby dokázala získat tři tituly na 
Mistrovství Světa, tři tituly na Mistrovství Evropy a rovněž dvě zlaté 
medaile ze Světových her. Na letošním MS v Jihoafrické republice se 
osmadvacetiletá Marjolijn prezentovala ve skvělé formě, když  
zaznamenala devatenáct košů a ve finále proti Belgii se prezentovala 

čtyřmi koši v prvním poločase a velkou měrou se podílela na vytvoření rozhodujícího náskoku Nizozemska. 
 
Zajímavý přípravný mezinárodní korfbalový turnaj se konal během minulého víkendu i v Katalánsku, jehož 
se vedle šestice katalánských klubů zúčastnila i juniorská reprezentace Katalánska, která se střetne s Českou 
republikou na úvod Mistrovství Evropy 2019 U21 v Prostějově. Vítězem turnaje se ale stalo čtvrté nejlepší 
anglické družstvo minulé sezóny Tornadoes, které vede slavný trenér Dave Buckland spoečně se svou 
manželkou a trenérkou anglické reprezentace U21 Corinne Buckland. Ve finále jejijch tým přemohl 
katalánský Vallparadís Korfbal Club jednoznačně 30:18. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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