
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český juniorský reprezentační výběr pod vedením 
trenérské dvojice Kracík – Konečný se představil během 
posledního víkendu roku 2019 v nizozemském 
Rotterdamu na kvalitně obsazeném mezinárodním 
turnaji Talenten Challenge 2019. Čeští junioři odehráli 
celkem 7 zápasů, když se utkali se čtyřmi regionálními 
výběry Nizozemska a se třemi silnými evropskými zeměmi 
– Anglií, Belgií a Německem. Navzdory sedmi porážkám je 
nutné hledat pozitiva zejména v zápasech proti Anglii a 
Německu, kde naši reprezentanti byli po většinu času 
lepším družstvem a vítěztsví přišli vždy až na konci zápasů. 

Celkové poslední desáté místo není dobrou vizitkou, ale získané zkušenosti budou cenné pro náš juniorský 
výběr s výhledem ke světovému šampionátu U21, který se bude v červenci 2020 konat na Taiwanu. 
 
Korfbal Challenge 2019 nabídl v hlavním turnaji setkání nejlepších světových družstev, když čtyři 
nizozemské týmy doplnily výběry Belgie a Číny. Stejně jako v juniorské kategorii se ukázalo, že dominance 
nizozemského korfbalu je absolutní, neboť stejně jako v kategorii U19, zbyl na zahraniční účastníky pouze 
boj o poslední místa i v kategorii elitní. Pátá skončila po vítězství nad Čínou poměrem 30:19 Belgie, bronz 
bral výběr Nizozemska TeamNL před juniorským výběrem Talent TeamNL. V boji o prvenství a slušnou 
finanční odměnu pak nejslavnější nizozemský klub PKC Papendrecht před vyprodanou halou porazil 
úřadujícího mistra Fortunu Delft 21:16 a připsal si cenné vítězství. 
 
Delegace vedení Českého korfbalového svazu v čele s předsedou 
Danielem Valešem využila tohoto mezinárodního turnaje k sérii 
jednání se zástupci Mezinárodní korfbalové federace IKF a jiných 
národních asociací. Významná byla zejména setkání s presidentem 
IKF Janem Fransoo a s výkonným ředitelem IKF Tilbertem La Haye, 
když na programu byly zejména nedostatečné informace 
k oficiálním turnajům roku 2020, nabízená pořadatelství ze strany 
ČKS či možné kroky k znovunastartování IKF Europe. Zástupci ČKS 
rovněž jednali o možné spolupráci s nizozemským PKC 
Papendrecht či se špičkovými belgickými trenéry a rozhodčími. 

 
Návštěva Nizozemska přinesla i jednu velice slavnostní událost. 
Předseda Českého korfbalového svazu osobně navštívil jednoho 
z prvním průkopníků korfbalu v Čechách Karla Verschoora, který 
byl během slavnostního ceremoniálu  při Mistrovství Evropy U21 
v Prostějově slavnostně uveden do Síně slávy českého korfbalu a 
předal mu toto ocenění, jež v Prostějově z důvodu operace srdce 
přebíral za Karla jeho dlouholetý přítel a slavný smíchovský 
korfbalista Zdeněk John. Karel Verschoor se operaci zotavuje 
rychle a v příštím roce plánuje další návštěvu České republiky, 
která je jeho druhým korfbalovým domovem. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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