
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová 
federace IKF připravila pro 
kategorii U21, pro níž bylo 
posledním odehraným 
turnajem prostějovské 
Mistrovství Evropy 2019, 
Světový pohár U21. IKF U21 
Korfball World Cup 2021 se 
bude konat poslední 
zářijový víkend ve 

francouzském Saint-Étienne. Turnaj je otevřen reprezentačním juniorským družstvům z celého světa a dle 
oficiálního prohlášení se jeho výsledek nebude počítat do mezinárodního žebříčku IKF. Předpokládá se, že 
podle počtu přihlášených účastníků bude systém turnaje podobný šampionátům v kategorii U19, kdy každé 
družstvo odehraje během každého dne více kratších zápasů tak, aby bylo možné celý turnaj zrealizovat 
během jediného víkendu.  
 
V nizozemské Korfballeague již chybí odehrát pouze odvety 
semifinálových zápasů, jež jsou na programu v sobotu 10. dubna a 
případné třetí zápasy, které by se na hřištích PKC a Fortuny hrály za 
předpokladu, že by po sobotních zápasech byl v sériích stav nerozhodný 
1:1. První semifinálové duely ovládl obhájce titulu z roku 2019 Fortuna 
Delft, když soupeře Koog Zaandijk přestřílel na střelecké pokusy 131:86, 
ale na přesné zásahy to bylo pouhých 18:15, druhý zápas vyhrál 
překvapivě TOP na palubovce PKC Papendrecht výborným závěrem, když 
na počet střel sice PKC zvítězilo 104:93, ale produktivnější byl TOP a 
k postupu do finále potřebuje vítězně zvládnout již „jen“ domácí odvetu. 
 
Nizozemská královská korfbalová federace oznámila na svých stránkách nepříjemnou zprávu o tom, že 
Světový pohár ve věkové kategorii U17 se v tomto roce neuskuteční. Turnaj, který se pravidelně v červnu 
koná v nizozemském Eindhovenu, již druhým rokem bude z důvodu pandemické situace zrušen. Český 
reprezentační výběr talentované mládeže U17 pod vedením hlavního trenéra Lukáše Filipa absolvoval v této 
sezóně pouze první podzimní přípravné soustředění a od ledna se pravidelně věnuje fyzické přípravě tak 
přijde o vrchol sezóny a nadějný ročník 2004 přeskočí celou kategorii U17. Je však zřejmé, že ti nejlepší 
budou mít jistě šanci probojovat se do výběru U19, jež čeká domácí Mistrovství světa U19 v dubnu 2022 
v Kutné Hoře.  
 
Na stránkách Českého korfbalového svazu se již stává pravidleností, že novinka ve formě Korfbalového 
podcastu, se objevuje pro korfbalové fanoušky jednou za dva týdny. Po úvodním podcastu, v němž Ivo 
Kracík vyzpovídal svého bývalého trenéra a spoluhráče Edwina Boumana, jsou již dostupné i další rozhovory. 
Ve druhém pokračování hovořil Ivo Kracík se svým bývalým českobudějovickým spoluhráčem Tomášem 
Fíkem, jež se korfbalu věnuje v Austrálii, kde byl nově zvolen i do vedení australské korfbalové federace. 
Poslední vydání pak Ivo Kracík věnoval rozhovoru se dvěma hráči se zahraničními zkušenostmi, kdy jeho 
hosty byli Anna Literová a Aldar Tsybyktarov. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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