
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 16.října se v kutnohorském sportovním centru Klimeška 
konalo Mistrovství České republiky 2021 v žákovských kategoriích 
ve čtyřkové variantě korfbalu, které je jedinou akcí jejíž konání 
pokračuje nepřetržitě a tento turnaj stihl Český korfbalový svaz 
uspořádat i loňském pandemickém roce. Celkem se na této velké 
akci sešlo 26 družstev ve třech kategoriích a bylo odehráno ve dvou 
halách na dohromady šesti hřištích celkem 59 utkání, která 
rozhodla o držitelích mistrovských titulů. Prestižní kategorii starších 
žáků U16 ovládlo KK Brno před KK Sokol Koblov a třetím MS YMCA 
Znojmo. KK Brno dominoval i kategorii mladších žáků U13, když ve 
finále se jednalo o brněnský souboj o titul, když KK Brno A porazil 
KK Brno B, na třetím místě se pak umístil SAM Kozlovice. V kategorii 
nejmladší – tedy minižáků U11 si titul Mistra ČR zajistil SAM 
Kozlovice, před SK Náchod Plhov a SK Respo Kutná Hora.   

 
Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu využila probíhajícího Mistrovství ČR v korfbal4 ke školení 
rozhodčích nováčků a začátečníků. Právě turnaje korfbal4 a rovněž venkovní Český pohár slouží Komisi 
rozhodčích tradičně jako ideální příležitost ke školení nových a začínajících rozhodčí. Vedle teoretické části 
studia se tu nabízí velký prostor na zápasovou praxi, která je nezbytnou součástí rozvoje znalostí a aplikace 
přímo ve hře. Školení se zúčastnilo celkem 14 adeptů, když bylo uděleno celkem 10 licencí D a ve dvou 
případech došlo ke zvýšení licence ze současné D na C.   
 
Česká korfbalová elitní reprezentace pod vedením 
hlavního trenéra Ivo Kracíka završila přípravu na 
Mistrovství Evropy 2021. Šampionát bude zahájen již 
v pondělí 25.října a trenér Kracík během posledního 
přípravného víkendu vyřkl konečnou nominaci 
sedmi žen a sedmi mužů, kteří budou reprezentovat 
Českou republiku a bojovat o rozšíření české 
medailové sbírky z evropských šampionátů, která 
zatím zahrnuje jedno stříbro a dva bronzy. Nominace 
na ME 2021 je následující: Sára Sahatciu, Eliška Zieglerová, Vendula Jemelíková, Dominika Drábková 
(všechny KK Brno), Tereza Hurdálková (SK Náchod), Aneta lešanská (SK RG Prostějov), Nela Kubů (KK Brno 
Nový Lískovec), Petr Galíček, Petr Šnajdr, Jan Tichý (všichni SK RG Prostějov), Patrik Nguyen, Tomáš Toufar 
(oba MS YMCA Znojmo), Petr Pešák a Rostislav Kortus (oba KKC Sokol České Budějovice).  
 
Současně se soustředěním elitního reprezentačního výběru se v nedaleké Zruči nad Sázavou konalo i 
soustředění reprezentačního výběru talentované mládeže do 19 let, který se pod vedením trenéra 
Podzemského připravuje na nadcházející Mistrovství světa U19 2022, jež se bude konat v Kutné Hoře. Na 
tento šampionát bude upřena velká pozornost, neboť se jedná o první šampionát v této věkové kategorii, 
který se bude konat mimo území Nizozemska a pro Český korfbalový svaz půjde o třetí akci světového 
formátu, když v roce 2016 se v Olomouci konalo MS U23 2016 a v roce 2007 pak Mistrovství světa 
v kategorii elitní. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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