
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reprezentační výběr talentované 
mládeže ve věkové kategorii do 19 let 
je aktuálně ve fázi velmi intenzivní 
přípravy před světovým šampionátem, 
který bude v Kutné Hoře zahájen již za 
devět dní. Svěřenci trenéra Jiřího 
Podzemského bojují o místo ve 
finálním výběru, který dle nově 
platných mezinárodních regulí může na 
turnaj tohoto formátu čítat 14 jmen – 
tedy 7 dívek a 7 chlapců. Po společném 
soustředění s reprezentačním výběrem 
do 17 let se navíc do přípravy zapojily i 
posily z tohoto výběru, které rovněž 
dostanou příležitost dostat se do 

finálního výběru na historicky třetí Mistrovství světa na českém území. Mistrovství světa U19 2022 je po MS 
2007 v Brně a MS U23 2016 v Olomouci již třetí významnou světovou akcí, kterou během posledních 
patnácti let pořádá Český korfbalový svaz.  
 
Právě Mistrovství světa U19 2022 již zná svůj definitivní program, který o víkendu zveřejnila Mezinárodní 
korfbalová federace IKF. Třídenní klání, jehož se zúčastní celkem třináct družstev bude odstartováno v pátek 
ráno dvojicí utkání, neboť celý turnaj se bude hrát současně ve dvou halách Sportovního centra Klimeška. 
Slavnostní zahájení turnaje je naplánováno na 10:45 a okamžitě po něm bude následovat napjatě očekávaný 
souboj reprezentace České republiky, která nastoupí ve žhavém lokálním derby proti sousední reprezentaci 
Slovenska. Ještě v pátek čeká české juniory, na závěr účinkování ve skupině C, zápas proti favorizovanému 
Taiwanu, který je obhájcem bronzu z posledního světového šampionátu v této věkové kategorii.   
 
Po odložení finálového dne Ligy minižáků, který se měl v sobotu 2.dubna konat v severomoravských 
Kozlovicích, a to z důvodu virového onemocnění velké většiny družstva SK RG Prostějov, bude víkend 
následující patřit finálovému dni Ligy mladších žáků. Tento finálový den se uskuteční v Brně a o mistrovský 
titul bude bojovat celkem 7 družstev. V pozici vítězů čtvrtfinálových skupin a nejvýše nasazených vstoupí 
do závěrečného turnaje domácí KK Brno a SK Plhov Náchod. Diváci se mohou těšit na souboje nejlepších 
mladších žáků, jež se ve věkové kategorii do 13 let utkají o velký putovní pohár, který z poslední odehrané 
sezóny 2018/2019 mělo ve svém držení MS YMCA Znojmo. Nejlepšími střelci čtvrtfinálových turnajů byli 
Tomáš Havel z Brna se 12 koši mezi chlapci a prostějovské duo Markéta Paulová – Zuzana Nováková mezi 
dívkami s osmi koši. 
  
Zajímavou novinku oznámilo vedení belgického družstva Vobako z druhé nejvyšší soutěže Hoofdklasse, kde 
v aktuálně skončené halové soutěže obsadilo jeho první družstvo bronzovou pozici. Právě na lavičku prvního 
týmu usedne od příští sezóny bývalý český reprezentant a bývalý trenér DOS´46 z nejvyšší nizozemské 
soutěže Edwin Bouman, který bude mít pro následující sezónu jasný úkol v podobě postupu do nejvyšší 
belgické soutěže TopLeague, která je bezpochyby druhou nejlepší soutěží starého kontinentu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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