
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nizozemští pořadatelé tradičního Světového poháru U17 již připravují 
nový ročník 2022, když po dvou ročnících 2020 a 2021, které zrušila 
pandemická situace, vypadá situace příznivěji a letní termín dává vyšší 
naději na uspořádání této mezinárodní akce. Korfball World Cup 2022 se 
bude konat v nizozemském Eindhovenu během prvního červencového 
víkendu, tedy ve dnech 2. – 3. července 2022 a česká juniorská 
reprezentace u toho samozřejmě nebude chybět a bude obhajovat šesté 
místo, které dosáhla při poslední účasti na tomto nejvýznamnějším 
turnaji pro věkovou kategorii do 17 let. Nadcházející letní prázdniny 
bude Světový pohár určen pro ročníky 2005 a 2006, kde disponuje český 
korfbal silnými ročníky a realizační tým reprezentačního výběru 

talentované mládeže U17 pracuje se třemi desítkami nadějných sportovců ze šesti korfbalových klubů. 
 
První juniorskou mezinárodní akci příštího roku však bude 
Mistrovství světa U19 2022, které se bude konat v Kutné 
Hoře. Mezinárodní korfbalová federace IKF odložila turnaj 
z roku 2021, ale pořadatelství ponechala Českému 
korfbalovému svazu a celý svět tak čeká na první světový 
šampionát v této věkové kategorii, který se bude konat 
mimo území Nizozemska, jež je kolébkou korfbalu. Mezi 
prvními oznámila širší nominaci na toto mistrovství anglická 
federace, když zveřejnila nominaci hráčů, jež vede jako hlavní trenér John Denton. V jeho výběru je aktuálně 
25 reprezentačních nadějí z devíti klubů a nejvyšší zastoupení má korfbalový klub Cambridge Tigers se 
sedmi sportovci a Tornadoes s pěti zástupci. Kouč Denton společně s nově jmenovaným asistentem Tomem 
Woolmerem byli nuceni, stejně jako jeho český kolega Podzemský, zrušit účast na turnaji Korfball Challenge 
2021 v Rotterdamu a nyní čeká jeho svěřence pravidelná příprava, a to vždy dvakrát měsíčně až do 
samotného šampionátu.       
 

Minulý týden se indickém ostrově Srí Lanka konal národní turnaj 
v plážovém korfbalu, který nesl název "KSL National Beach Korfball 
Championships 2020/2021" a pořadatelé jej uskutečnili v jednom 
z nejkrásnějších měst na Srí Lance v Trincomalee. Na 
severovýchodním pobřeží ostrova omývaném Indickým oceánem se 
na překrásných plážích za přísných bezpečnostních opatření konal 
velký beach korfbalový turnaj, který se těšil podpoře lokálních autorit. 

 
Český korfbalový svaz vydal na konci roku 2021 vydal novoroční 
přání pro všechny své členy a příznivce, jež je v letošním roce 
laděno na černé a bílé barvy, tak jako tomu bylo i při jediné 
mezinárodní akci konané na českém území. Do stejných barev bude 
laděno i pořadatelství mezinárodních akcí v roce následujícím, ve 
kterém nás toho čeká opravdu dost – Europa Shield v Prostějově, 
MS U19 v Kutné Hoře a evropská kvalifikace na MS 2023. 
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