
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Děčíně se konal během uplynulého 
víkendu velký mezinárodní korfbalový 
turnaj, do něhož se zapojilo ve dvou 
věkových kategoriích celkem 14 
žákovských družstev. Kromě domácího 
TKC Děčín se na dvoudenním  turnaji 
představila družstva z celé České 
republiky, které doplnily i dva týmy 

VSD Dunakezsi pod vedením známého maďarského korfbalového nadšence Bandora Nagyho. Z vítězství se 
radovalo domácí družstvo TKC Děčín v kategorii U11 a maďarské VSD Dunakezsi v kategorii U13, kde ve 
finále v úžasné atmosféře porazilo SK Plhov Náchod, které si tak odvezlo ze severu Čech dvě sady stříbrných 
medailí.  
 
Víkend patřil i přípravě nejlepších českých korfbalistů v kategorii do 17 let, která se intenzivně připravovala 
tradičně na Hané. Zajímavostí přípravného víkendu bylo, že sportovní příprava se odehrála na dvou místech, 
když třicítka pozvaných začala tréninky v sobotu v Prostějově a zbytek programu se přesunul do nedalekého 
Kostelce na Hané, který je tradičním místem přípravy reprezentačních výběrů všech kategorií. Hlavní trenér 
Jakub Máša v širší přípravě vyzkoušel celkem 38 hráčů a na další soustředění, které proběhne na začátku 
roku již zúží kádr na 12 dívek a 12 chlapců, kteří budou bojovat o místo v konečné nominaci na červnový 
Světový pohár U17 2020. 
   
Reprezentační přípravu měla na programu současně i 
věková kategorie do devetenácti let, která se dlouhodobě 
potýká s výrazně nižším zájmem ze strany klubů i 
samotných talentovaných sportovců. Z původně 
plánovaného počtu 24 sportovců nakonec do Zruče nad 
Sázavou dorazilo pouze 7 juniorek a 10 juniorů, kteří si 
mimo korfbalové přípravy a zajímavých posilovacích cviků 
vyzkoušeli i činnost modelů, když zapózovali v novém 
reprezentačním oblečení, ve kterém se čtrnáctka 
nominovaných představí během Velikonoc na otevřeném 
Mistrovství Evropy U19 2020, které se bude tradičně konat v nizozemském Leeuwardenu.  

 
President Mezinárodní korfbalové federace IKF Jan 
Fransoo navštívil v minulých dnech opět asijský 
kontinent, kde svou návštěvu završil slavnostním 
podpisem kontraktu na pořadatelství Mistrovství 
světa 2023, které se bude konat na Taiwanu. 
Šampionát se bude velice pravděpodobně konat 
v říjnu 2023 a bude určen pro maximálně dvacet 
reprezentačních družstev. Hostitelským městem 
bude hlavní město Taiwanu Taipei, které patří mezi 

padesát největších měst světa a které bude již v příštím roce hostit juniorské Mistrovství světa U21, jež bude 
jakousi testovací akcí před elitním šampionátem. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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