
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 26.června se v areálu Beach Sport 
v Prostějově konalo Mistrovství České 
republiky v beach korfbalu 2021 
v žákovských kategoriích, které navázalo 
na republikový šampionát v kategorii Elite 
a dorostu, jež na stejném místě proběhl 
před šesti dny. Ve třech žákovských 
kategoriích se představilo celkem 24 
družstev, která bojovala na prvním 
oficiálním turnaji od loňského října, kdy se 
v Kutné Hoře konalo Mistrovství ČR  2020 
K4. Nejúspěšnějšími kluby plážového 
mistrovství byly dva největší kluby v České 
republice, když dvě prvenství a jedno 

stříbro si odváží z prostějovského písku Korfbal Klub Brno a tři medailová umístění zaznamenal i KK Sokol 
Koblov, jež ke dvěma stříbrům přidal vítězství v prestižní kategorii starších žáků, která nabídla výborný 
korfbal s maximálním nasazením v podání mnoha reprezentačních nadějí. 
 
Ve stejný den se, u příležitosti oslav 100 let korfbalu v Belgii, konal oficiální mezistátní zápas mezi 
nejúspěšnějšími korfbalovými velmocemi – tradiční Interland mezi Nizozemskem a Belgií. Před zraky 
omezeného počtu fanoušků, když příležitost ke shlédnutí prvního zápasu těchto soupeřů od finále MS 2019 
dostalo 150 korfbalových štastlivců, se odehrál špičkový korfbal, který zejména v prvním poločasu nabídl 
mnoho vypjatých fyzických soubojů a poločasové skóre 10:7 ve prospěch úřadujících světových šampiónů 
z Nizozemska. Debutující nizozemský trenér Jan Niebeek ve druhé půli již mohl s potěšením sledovat, jak si 
jeho svěřenci budují vyšší náskok, když po třetí čtvrtině vedli již 19:11 a příležitost tak mohli dostat čekatelé 
z řad náhradníků, kteří zápas dovedli do výrazného vítězství nizozemských tulipánů poměrem 24:15.  
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF vydala aktualizovaný termínový kalendář pro nadcházející období a 
první velkou mezinárodní akcí nakonec nebude Mistrovství světa 2021 v beach korfbalu, které se poprvé 
v historii mělo konat v severoafrickém Maroku. Tento šampionát byl, z důvodu omezujících cestovních 
opatření, o rok odložen a nejlepší plážoví korfbalisté si  budou muset na Mistrovství světa počkat až do roku 
2022. Naopak byl potvrzen juniorský Světový pohár 2021 ve Francii, kam se chystá i český reprezentační 
výběr do devatenácti let pod vedením trenéra Jiřího Podzemského, a to na konci září v rámci přípravy na 
nadcházející Mistrovství světa 2022 pro kategorii U19, jež se bude v dubnu konat v Kutné Hoře. 
 
Již dnes odjela reprezentační lvíčata ve věkové kategorii U15 pod vedením reprezentačního trenéra Martina 
Šnévajse na Mistrovství Evropy U15 2021, jež začíná v Maďarsku již tento pátek. Ve čtvrtek absolvují naši 
nejmladší reprezentanti poslední trénink přímo v místě turnaje a v pátek ráno od 9,00 je již čeká první zápas, 
a to proti tradičnímu soupeři z Pyrenejského poloostrova – proti Portugalsku. V dalším programu je pak 
čekají postupně ještě Maďarsko, Polsko a Slovensko a od 15,40 následují boje o konečné umístění. Podobný 
program je naplánován i na sobotu, kdy se stejná družstva utkají v beach korfbalu, kde Češi zahájí turnaj 
opět v 9,00 zápasem proti Polsku.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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