
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reprezentační výběr českých juniorských hráček a hráčů 
absolvoval pod vedením hlavního trenéra Jiřího 
Podzemského přípravné soustředění. Jedenadvacet 
korfbalových nadějí ve věkové kategorii do 19 let se 
připravuje na nadcházející Mistrovství Evropy U19, které se 
za necelé dva měsíce bude konat v nizozemském 
Leeuwardenu. Reprezentační družstvo se během čtyř 
tréninkových jednotek zaměřilo na nácvik herních situací, na 
efektivní práci asistenta a doskoku a nechyběla instruktáž 
k správnému cvičení k posílení středu těla, které je klíčovým 

základem  fyzické připravenosti. Příští soustředění se pak bude konat již za necelý měsíc v Kutné Hoře a 
realizační tým připravuje i sehrání několika přípravných utkání proti domácím soupeřům. Na konci měsíce 
března pak bude známa konečná nominace, která pojede bojovat o vylepšení loňského, nepříliš úspěšného, 
vystoupení, když obsadili konečné sedmé místo.  
  
Generální sekretář Českého korfbalového svazu Tomáš Voda, který 
v  minulém roce úspěšně zakončil studium mezinárodní sportovní 
diplomacie, začal zúročovat nabité znalosti a zkušenosti, když 
v Nizozemsku během víkendu absolvoval celou řadu jednání. Jako 
nově jmenovaný sekretář komise pro rozvoj DEC zemí 
korfbalového světa, kterou vede anglický funkcionářský matador 
Kevin Allen, se zúčastnil jednání o rozpočtu na tento rok. Dále 
absolvoval další jednání s nizozemskou KNKV a s nizozemským 
velkoklubem PKC Papendrecht, který by se do budoucna mohl stát 
významným strategickým partnerem Českého korfbalového svazu. 
 
Nadcházející víkend začíná svou přípravu i výběr talentované mládeže ve věku do 15 let, který v minulém 
roce pod vedením trenérského dua Šnévajs – Lešanská  dokázal vybojovat senzační zlato na historicky 
prvním Mistrovství Evropy v této věkové kategorii. Český korfbal upíná na tuto kategorii velké naděje 
vzhledem k šíři členské základny a rád by dokázal navázat na veleúspěšnou loňskou premiéru. V tomto roce 
bylo pozváno celkem 45 dětí a nakonec na prvním soustředění bude celkem 37 mladých sportovců z 8 klubů 
a zahájí tak sérii přípravných soustředění před Mistrovstvím Evropy U15 2020, které se bude na konci června 
konat v Nizozemsku. 

  
Mezinárodní korfbalová federace IKF rozhodla o odložení 
plánovaného asijského korfbalového šampionátu ve věkových 
kategoriích U16 a U19, který se měl konat na přelomu března a 
dubna 2020 v thajském městě Udan Thani. Důvodem odložení na 
neurčito je situace ohledně Coronaviru 2019-nCoV, která paralyzuje 
zejména Čínu, ale je jí ovlivněn celý region jejího okolí, když je 

rušeno mnoho letů a IKF se rozhodla nevystavit hráče potenciálnímu riziku, i když počet nakažených 
v Thajsku je minimání. IKF současně zmiňuje i světový šampionát U21, který se má konat v červenci na 
ostrově Taiwan, a striktně doporučuje učastníkům objednat letecké přímé spojení a vyhnout se přestupům 
v Číně a na Hong Kongu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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