
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Poprvé v roce 2022 se konalo soustředění některého 
z reprezentačních výběrů, když se během uplynulého 
víkendu v Kostelci na Hané sešel širší výběr talentované 
mládeže do 15 let. Pod vedením hlavního trenéra Martina 
Šnévajse se palubovce, ale i na venkovním oválu, 
představilo 43 adeptů reprezentačního dresu, kteří bojují 
a budou bojovat o závěrečnou nominaci na Mistrovství 
Evropy U15 2022, které by se mělo konat na Slovensku. Již 
víkend následující se společně sejdou i reprezentační 
výběry do 17 let a do 19 let, jež se budou připravovat 
v Kutné Hoře, kde je čekají i dva vzájemné přípravné 
tréninkové zápasy a pro reprezentační výběr do 19 let pod 

vedením hlavního trenéra Jiřího Podzemského se bude jednat o začátek velmi intenzivní přípravy před 
světovým šampionátem, který začne právě v Kutné Hoře již 15.dubna.   
 
Detailní program Mistrovství světa 2022 v kategorii do 19 let, který se uskuteční v Kutné Hoře, bude 
zveřejněn v nejbližších dnech. Dvanáct družstev, kde desítku evropských reprezentačních celků doplňují 
Malajsie a Maroko, bylo losem rozděleno do čtyř základních tříčlenných skupin. Pátek tak bude patřit právě 
zápasům v základních skupinách, kde se Česká republika ve skupině D střetne s Malajsií a Portugalskem. 
V sobotu čekají na nejlepších osm (tedy na první dva celky z každé základní skupiny) družstev čtvrtfinálové 
a semifinálové zápasy a v neděli 17.dubna proběhnou zápasy o konečné umístění, když ve 13:30 to bude 
souboj o bronzové medaile a v 15:00 pak finále prvního MS U19, které se uskuteční mimo území kolébky 
korfbalu Nizozemska. 
 
Do finální fáze vstoupily belgické soutěže, když v rámci 
uplynulého víkendu se konaly semifinálové zápasy ve všech 
věkových kategoriích. O vstupenku do finálového dne, který 
je na programu o víkendu následujícím tak bojovaly kategorie 
U13, U15 U17, U19 a samozřejmě i nejvyšší soutěž 
TopLeague, kde do finále postoupil vítěz základní části 
Floriant po vítězství 24:18 nad nejlepším týmem Belgie 
poslední dekády KC Boeckenberg. Ve finále se střetne 
s Borgerhout/GW, jež zdolal posledního vítěze belgické 
nejvyšší soutěže z roku 2019 KWIK 16:13.     
 

Zajímavou iniciativu spustila Taiwanská korfbalová asociace (Chinese Taipei 
Korfball Association), když jejím cílem je dostat korfbal na program The World 
Masters Games 2025, které jsou velkou multisportovní akcí. Tyto Světové hry 
mistrů se konají jednou za čtyři roky a jsou určené pro hráče starší třiceti let a 
v roce 2025 se bude jednat již o jedenácté sportovní setkání, které se 
v dosavadní historii konalo například v Kanadě, Austrálii, Itálii, Dánsku či na 
Novém Zélandu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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