
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Již zítra odlétá česká juniorská reprezentace na 
tradiční velký mezinárodní turnaj Korfbal Challenge 
2019, který se každoročně koná v posledních dnech 
roku. Český výběr 6 dívek a 6 chlapců pod vedením 
trenérů Iva Kracíka a Davida Konečného pojímá toto 
mezinárodní měření sil jako první část přípravy před 
Mistrovstvím Světa U21, jež se bude v červenci 
konat na Taiwanu. Česká reprezentace se bude 
účastnit turnaje ve věkové kategorii U19, kde je 
postupně v pátek 27.prosince čekají regionální 
výběry Zuid U19, Noord-West U19, Noord U19 a na 
závěr prvního dne juniorská reprezentace Anglie. 

Druhý den pak, podle umístění v základní skupině, bude program rozšířen o další dva až tři zápasy, jenž 
budou rozhodovat o konečném umístění kategorie U19, ve které se představí 10 družstev, z nichž bude 6 
regionálních nizozemských výběrů a hráči budou bojovat o místo v reprezentaci Nizozemska U19 vedené 
legendárním Leonem Simmonsem pro rok 2020. 
 
Korfbal Challenge 2019, který  se  koná ve velkém 
sportovním centru Topsportcentrum Rotterdam v těsné 
blízkosti fotbalového stadionu Feyernoordu, je velkým 
korfbalovým svátkem a vedle kategorie U19 se bude 
hrát i v mladších kategoriích U13, U15 a U17. Největším 
lákadlem pro diváky pak bude elitní kategorie, ve které 
se představí dva domácí reprezentační výběry TeamNL 
a Talent TeamNL, reprezentace Belgie, Číny a dvě 
družstva z Korfballeague – PKC Papendrecht a Fortuna 
Delft. K vidění tak bude to nejlepší, co současný světový 
špičkový korfbal může nabídnout. 
 

Mezinárodní korfbalová federace IKF vyzvala širokou veřejnost a své členské země, 
aby se více zapojily do korfbalového dění a nabídla pozice ve čtyřech pracovních 
komisích IKF. Český korfbalový svaz se rozhodl nabídnout své zástupce do třech 
z těchto komisí, když na pozici sekretáře IKF Komise rozvoje a vzdělávání nabídl 
Tomáše Vodu, do velmi prestižní a důležité IKF European Competition Working 
Group, která má na starosti evropské soutěže, šéfku STK Anetu Lešanskou a pozici 
hodnotitele rozhodčích Lukáše Filipa, který by měl působit jako zkušený aktivní 
mezinárodní rozhodčí i v roli mentora pro mladší a méně zkušenější kolegy. 

 
Český korfbalový svaz připravil na příští rok úplnou novinku, když na první srpnový týden roku 2020 – tedy 
v termínu 1.-8. srpna zamluvil šedesát míst ve velkém areálu Pecka u Nové Paky, kde bude pořádat dětský 
korfbalový tábor pro zájemce ve věku 8-15 let. Pod vedením reprezentačního trenéra Iva Kracíka, lektorů a 
trenérů Školního korfbalu si budou moci účastníci užít intenzivní korfbalový týden a pro zájemce z řad 
intruktorů je připravena nabídka na absolvování trenérské třetí třídy.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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