
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juniorská reprezentace České republiky ve 
věkové kategorii do 15 let pod vedením 
hlavního trenéra Martina Šnévajse dokázala 
získat na Mistrovství Evropy 2021 v Maďarsku 
hned čtyři cenné kovy. První hrací den se hrál 
turnaj na umělé trávě a v základní skupině 
dokázala naše lvíčata porazit všechny 
soupeře, když přemohla postupně 
Portugalsko 5:3, Maďarsko 8:7, Slovensko 5:2 
a Polsko 14:0 a s přehledem postoupila do 
finále, kde však nestačila na fyzicky zdatnější 

domácí reprezentaci, které podlehla poměrem 3:5 a pověsila si na krk stříbrné medaile. Rezervní tým Rising 
Stars pak v souběžně hraném turnaji dopadl zcela totožně a rovněž vydobyl druhé místo. 
 
Druhý den ME 2021 U15 byl na pořadu turnaj v beach 
korfbalu, kde Česká republika obhajovala zlaté umístění 
z roku 2019. Základní skupinu zvládli naši reprezentanti 
opět bez porážky, když porazili postupně Polsko 9:5, 
Portugalsko 7:4, Slovensko 8:4 a s domácím Maďarskem 
remizovali 6:6. Ve finále se opakoval souboj s Maďarskem, 
který byl vyvrcholením celého klání a čeští korfbaloví 
reprezentanti dokázali, že na písku jsou neporazitelní a 
společně s charizmatickým trenérem Šnévajsem mohli 
slavit obrovský úspěch v podobě titulu Mistrů Evropy. 
Sestava evropských šampiónů má následující jména: Lenka 
Buriánková, Nela Holaňová, Zuzana Janáková, Kateřina Malinová, Valerie Marcinová, Adam Fidler, Lukáš 
Holík, Adam Jankovič, Kryštof Malina a Matyáš Mazour. Stejného úspěchu pak dosáhl i rezervní tým, jež 
také dokázal ovládnout svůj turnaj a získal prvenství.  
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF rozhodla v minulém týdnu, že plánovaný projekt nového formátu 
evropských klubových soutěží se zatím realizovat nebude. Nově vymyšlený systém European Korfball Tour 
tak bude mít minimálně ještě rok pauzu a na začátku roku 2022 by měl scénář evropských klubových soutěží 
proběhnout ve standardním režimu, kdy by nejlepší družstva jednotlivých zemí hrála tradiční Europa Cup, 
jehož finálový turnaj se přesunul na začátek února s lednovou kvalifikací a pro druhé týmy z národních 
soutěží by na konci ledna proběhl Europa Shield. 
 
Po roční pauze, kdy se mistrovské tituly neudělovaly prakticky nikde na starém kontinentu, dokázali 
v Portugalsku odehrát zkrácenou verzi soutěží. Mistrem se podesáté v historii stalo družstvo NC Benfica, 
které mnohokrát dokázalo porazit i české mistry v soubojích na Poháru mistrů evropských zemí, kde se řadí 
vedle nizozemských a belgických družstev mezi nejčastější medailisty poslední dekády. Družstvo vedené 
portugalskou korfbalovou ikonou Jorge Alvesem v pozici trenéra dokázalo ve finále porazit tým Oeiras 
poměrem 25:22 a prodloužilo svou dominanci v portugalské nejvyšší soutěži.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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