
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední víkend v měsíci květnu patřil první 
přípravné akci pro výběr talentované mládeže 
do 15 let, který se připravuje na Mistrovství 
Evropy U15 2021, jež se bude na začátku 
července konat v Maďarsku. Na první 
společnou akci tohoto širšího výběru dorazilo 
do Kostelce na Hané celkem 24 nadějných 
sportovců z šesti klubů. Nejpočetnější 
zastoupení měl největší korfbalový klub 
v České republice KK Brno, který byl 
reprezentován šesticí talentů, následovaly další 
moravské velkokluby KK Sokol Koblov a SK RG 
Prostějov s pěti zástupci. Dále se ve výběru 

reprezentačního trenéra Martina Šnévajse představili ještě sportovci z Kutné Hory, Náchoda a Nového 
Lískovce, kteří se všichni uchází o místo ve finální nominaci na ME 2021, které se letos poprvé bude hrát, 
z důvodu pandemických opatření, venku na umělé trávě a samozřejmě i na písku, kde Česká republika 
obhajuje zlaté medaile z roku 2019. 
 
Právě nejmladší výběr talentované mládeže – tedy kategorie U15 byl tak testovacím vzorkem toho, za jakých 
podmínek může přípravné soustředění probíhat. Všichni zúčastnění sportovci i členové realizačního týmu 
byli testováni antigenními testy před samotným začátkem soustředění v pátek odpoledne a následně opět 
znovu ještě během nedělního dopoledne. Výsledky všech provedených testů byly negativní, a tak první 
reprezentační akce tohoto roku mohla proběhnout bez komplikací. Talentovaný výběr do 15 let tak čeká 
před odjezdem do Maďarska ještě jedno soustředění, a to za tři týdny a do té doby proběhne rovněž 
v Kostelci ještě soustředění talentovaných výběrů U17 a U19. 
 
Přestupovou senzací na mezinárodní scéně je návrat špičkového belgického 
reprezantanta Jari Hardiese zpět na belgické palubovky. Dlouholetá opora týmu 
Diamonds přichází do špičkového klubu AKC/Luma, který vstoupí do nového 
ročníku belgické nejvyšší soutěže TopLeague s těmi nejvyššími ambicemi – tedy 
s jasným cílem vrátit slavný klub na belgický trůn, kde byl na začátku tisíciletí 
pevně usazen. Jari Hardies strávil poslední sezónu v Nizozemsku, kde se však 
výrazněji neprosadil a nyní bude vedle již dříve oznámeného příchodu 
reprezentačního kolegy Jarre de Leye jednou z největších hvězd v družstvu AKC 
pod vedením trenéra Pit van Dycka.  
 
Na základě výzvy Sportovně-technické komise Českého korfbalového svazu se do příštího ročníku halových 
soutěží přihlásilo celkem 12 družstev do soutěží seniorských, 6 družstev vyjádřilo zájem hrát dorosteneckou 
soutěž do 19 let, do celostátní Ligy starších žáků podalo přihlášku 9 družstev a dalších pět pak do 
regionálních soutěží v Ostravě a okolí. Do Ligy mladších žáků U13 se přihlásilo celkem 17 družstev a do Ligy 
minižáků 18 družstev, které budou rozděleny do regionálních skupin. Úkolem STK je nyní zpracovat došlé 
přihlášky a připravit vhodný systém soutěží velmi dychtivě očekávaného ročníku 2021/2022.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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