
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První samostatné Mistrovství 
Evropy divize B má za sebou 
po dnešním programu 
odehráno všech dvanáct 
zápasů ve dvou základních 
skupinách a po zítřejším dni 
volna vstoupí turnaj do 
závěrečné fáze, která 
vyvrcholí zápasy o konečné 
umístění v sobotu, kdy bude 
v polské Wroclawi znám první 

vítěz evropského šampionátu divize B. Do pátečního semifinále se v roli favoritů postaví vítězové základních 
skupin – tedy Turecko a Skotsko, které vyzvou v boji o finále týmy ze druhých míst, kterými jsou Slovensko 
a domácí Polsko. Tento šampionát se zapíše do historie i tím, že poprvé se oficiálním ME představila 
reprezentační družstva Švýcarska a Řecka, která si účast vybojovala v kvalifikaci, která se stihla odehrát na 
konci roku 2019 před vypuknutím covidové pandemie.    
 
Uplynulá sobota patřila Mistrotvství ČR v korfbalu4, které se konalo v Kutné Hoře 
a kam se nakonec přihlásilo pouze šest družstev, která bojovala o vítězství v této 
velmi dynamické disciplíně, která je velmi populární zejména na asijském 
kontinentu, kde korfbal4 je oficiální i pro Mistrovství Asie ve věkových kategoriích 
U16 a U19. Vítězem turnaje se stalo družstvo SK RG Prostějov, které turnajem 
prošlo v famózním celkovým skóre 160:63 v čele s nejlepším střelcem turnaje 
Petrem Šnajdrem, když ve finále porazilo jasně SK Plhov Náchod poměrem 23:7. 
Na třetím místě pak skončilo druhé družstvo SK RG Prostějov po vítězství 16:10 
v zápase o bronz proti SK Respo Kutná Hora. 
 
V rámci minulého víkedndu se v Ostravě pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka konala první část 
trenérského školení C, do které se zapojilo celkem dvanáct adeptů trenérského řemesla. Trenérská licence 
C tak může zdobit výkladní skříně následujících nových trenérů: Vendula Bartošová, Ivan Bořuta, Tomáš 
Buriánek, Milan Holaň, Kateřina Knápková, Petr Krones, Adéla Krpcová, Marek Němeček, Vojtěch Ošťádal, 
František Valenta, Josef Valenta a Adéla Zikmundová, kteří ještě k úspěšnému zakončení studia musí 
absolvovat, po proběhnuté teoretické a praktické části, závěrečný test, který je on-line formou naplánován 
na příští týden.  
 
K nabitému korfbalovému víkendu přispěl i reprezentační výběr talentované mládeže do 17 let, který ve 
Zruči nad Sázavou absolvoval přípravné soustředění. Celkem 23 mladých korfbalových nadějí z ročníků 
narození 2005 a 2006 zdokonalovalo své umění, a to i na základě zkušeností ze zápasů Superligy 2021, která 
trenérskému týmu přinesla jasný obrázek toho, čemu je třeba se se intenzivně věnovat. Právě pro věkovou 
kategorii do 17 let je naplánován na konec roku první turnaj v rámci spolupráce visegradské skupiny zemí, 
který bude dalším přípravným krokem před vrcholem sezóny, jímž bude tradiční Světový pohár U17 2022 
v Nizozemsku na konci června příštího roku.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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