
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První mezinárodní korfbalová 
akce od Mistrovství světa 
2019 v Jihoafrické republice 
se uplynulý víkend konala ve 
Zruči nad Sázavou, kde se pět 
evropských družstev střetlo 
v rámci IKF U21 Korfball 
World Cup 2021. Vítězem se 
stalo družstvo Nizozemska 

vedené legendárním Leonem Simonsem, které porazilo vysokým rozdílem všechny soupeře a celková skóre 
96:23 dokládá nizozemskou nadvládu, i když se turnaje účastnilo s výběrem hráčů do 19 let, stejně jako 
například i Česká republika pod vedením Jiřího Podzemského, když oba trenéři pojali tento turnaj jako 
ostrou zápasovou přípravu před Mistrovstvím světa U19 2022, které se bude konat v dubnu v nedaleké 
Kutné Hoře. Na stříbrné pozici skončilo silné družstvo Německa a bronz získalo Portugalsko. Na českou 
reprezentaci zbylo až poslední páté místo za čtvrtým Maďarskem. 
 
Na poslední chvíli před začátkem Světového poháru museli čeští pořadatelé společně s Mezinárodní 
korfbalovou federací IKF řešit nepříjemnou situaci, neboť jeden z členů slovenské reprezentace měl po 
posledním reprezentačním tréninku pozitivní PCR test a reprezentace Slovenské republiky povolení ke 
startu ze strany IKF nezískala. Vzhledem k možnému nepříjemnému nabourání celého programu bylo 
rozhodnuto, že mimo soutěž a celkové pořadí se turnaje zúčastní ještě jeden domácí tým pod názvem Výběr 
ČKS, který byl na jednotlivé zápasy složen z hráčů širšího výběru U21 a elitní reprezentace, jež se připravoval 
v nedaleké Vlašimi. Zápasy s Výběrem ČKS byl pro turnaj vhodným zpestřením a svěřenci Ivo Kracíka si 
nakonec připsali tři výhry, když podlehli jen Nizozemsku a Portugalsku.  
 
Výborným počinem Českého korfbalového svazu, který 
měl n a pořadatelství jen minimální přípravný čas, neboť 
ještě v srpnu turnaj připravovala Francie, bylo i zajištění 
živých přenosů ze všech utkání turnaje, což bylo plně 
v režii ČKS bez jakékkoli podpory Mezinárodní korfbalové 
federace. Navíc vybraný zápas Česká republika U21 vs. 
Maďarsko U21 byl přenášen za použití natáčení tří kamer, 
profesionální režie a s živým komentářem, jehož se ujali 
reprezentační trenéři talentované mládeže U15 a U17 – tedy Martin Šnévajs a Lukáš Filip, kteří znají 
reprezentační svěřence z jejich působení v nižších věkových kategoriích. Výběr utkání byl vynikající, neboť 
diváci shlédli vyrovnaný zápas ukončený v prodloužení Golden Goalem Anny Drobníkové, která vystřelila 
Čechům jediné vítězství na turnaji.  
 
Důležitost tohoto turnaje pro mezinárodní korfbal dokazuje i skutečnost, že turnaje se účastnil osobně i 
president Mezinárodní korfbalové federace IKF Jan Fransoo, jež společně se starostou města Zruč nad 
Sázavou Martinem Hujerem předával poháry nejlepším družstvům turnaje. Současně oba ocenili i 
bezproblémovou organizaci turnaje a předali zástupcům ČKS pamětní plaketu za pořadatelství, když 
v posledním sedmi letech se jednalo již o pátou mezinárodní akci IKF na území České republiky.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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