
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První samostatné Mistrovství Evropy divize 
B se uskutečnilo během celého minulého 
týdne v polské Wroclawi. Celý turnaj nabídl 
mnoho skvělých zápasů, ale mnohdy byla 
korfbalová kvalita nahrazena bojovností a 
národní hrdostí. Na velkém turnaji se 
poprvé v historii představila i korfbalově 
exotická družstva jako Řecko či Švýcarsko a 
obě si dokázala připsat první vítězství, když 
jediná výhra Řecku stačila dokonce na šesté 
místo konečného pořadí. Sobotní finálový 
zápas přinesl výborný zápas ve skvělé 
atmosféře, kdy domácí fanoušci před zraky 
presidenta IKF a předsedy Olympijského 

výboru Polska mohli slavit historické prvenství před reprezentací Slovenska, a to po vítězství 18:15. Na 
třetím místě pak skončilo Turecko, které se prezentovalo moderním korfbalem a za celý turnaj mělo nejlepší 
poměr vstřelených a obdržených košů, ale cestu za lepším umístěním mu zastavilo domácí Polsko 
v pátečním semifinále.   
 
Český korfbal měl ve finále Mistrovství Evropy B 2021 několikanásobné zastoupení, 
když hlavním rozhodčím finálového zápasu byl Lukáš Filip, který opět posunul 
hranici odřízených mezinárodních zápasů na aktuální počet 223 zápasů na 
oficiálních mezinárodních turnajích a zůstává s velkým náskokem v čele světového 
žebříčku před dvojicí Steve Jones a Ugurtan Akbulut, kteří shodně mají na svých 
kontech 179 zápasů. Vedle několika hráčů z české nejvyšší soutěže, kteří nastupovali 
za slovenskou reprezentaci, získal stříbrnou medaili i trenér slovenské reprezentace 
Radek Honzíček, který v minulosti působil i jako hlavní trenér českých 
reprezentačních výběrů.  
 
Český reprezentační trenér Ivo Kracík, pod jehož vedením se intenzivně připravuje elitní česká reprezentace 
na „áčkové“ Mistrovství Evropy 2021, zúžil nominaci reprezentace na 9 žen a 9 mužů, kteří budou v rámci 
posledního přípravného víkendu bojovat o místa v konečném výběru na ME 2021, jež bude v belgických 
Antwerpách zahájeno již za dvanáct dní. Finální nominace na ME 2021 vzejde z následujících jmen: 
Drábková, Hurdálková, Jemelíková, Kubů, Lešanská, Literová, Sahatciu, Štěpánová, Zieglerová, Buriánek, 
Galíček, Kortus, Nguyen, Pešák, Šnajdr, Tichý, Toufar a Vyroubal. Česká reprezentace se představí v prvním 
zápase v pondělí 25.října proti favorizované domácí Belgii v 19:45, a to ihned po slavnostním ceremoniálu 
při oficiálním zahájení turnaje. 
 
Nadcházejí víkend bude patřit žákovskému korfbalu, když v sobotu 16. října se celkem 32 žákovských 
družstev ve třech věkových kategoriích utká na Mistrovství České republiky 2021 v korfbalu4. Nabitý sobotní 
program, kdy se v kutnohorském sportovním centru Klimeška ve dvou halách na šesti hřištích utkají družstva 
z celé republiky, čítá celkem více než sedm desítek korfbalových zápasů, během nichž navíc proběhne i 
školení nových rozhodčích, kteří budou na starosti jejich řízení.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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