
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mistrovství světa U19 2022 bude zahájeno v Kutné Hoře již pozítří, když 
na největší světový korfbalový svátek letošního roku přijede třináct 
reprezentačních družstev, a to včetně obhájců zlata z roku 2019 
z Nizozemska. První zápasy turnaje proběhnou v kutnohorské hale 
Klimeška v pátek 15.dubna, když ještě před slavnostním zahájením se 
utkají Katalánsko s Maďarskem v hlavní hale a na druhé palubovce pak 
Maroko s Malajsií. Dalším primátem tohoto šampionátu je i personální 
obsazení ze strany Mezinárodní korfbalové federace IKF, kdy se vedle 
presidenta IKF Jana Fransoo na mezinárodním turnaji poprvé představí 
i Gabi Kool v pozici výkonného vicepresidenta IKF společně 
s Generálním sekretářem IKF, kterou je Joana Faria z Portugalska.  

  
Reprezentační výběr České republiky absolvoval o víkendu poslední díl své přípravy a hlavní trenér Jiří 
Podzemský nominoval finální sestavu na světový šampionát, která čítá maximální možný počet hráčů, což 
dle mezinárodních pravidel znamená, že v českém dresu se představí na Mistrovství světa U19 2022 sedm 
juniorek a sedm juniorů. Sestava české reprezentace má následující složení: Vendula Bartošová, Veronika 
Čarvašová, Zuzana Herbstová, Tereza Němcová, Klára Nováková, Jitka Pavlíčková, Adéla Zikmundová, 
Vojtěch Holík, René Křupal, Roman Lisický, Martin Němeček, David Novák, Tomáš Toufar a František 
Valenta. Výjimečnou skutečností je nominace Kláry Novákové, která bude jako jedna z mála či možná 
dokonce jediná hráčka, která se představila na i na prvním MS U19 v roce 2019, kde se do mezinárodních 
statistik zapsala šesti koši. 
 
Uplynulý víkend se v brněnské hale ZŠ 
Čejkovická konal druhý finálový den 
Českého korfbalového svazu, kde se 
rozhodovalo o držiteli mistrovského 
titulu v kategorii mladších žáků. Během 
roku se v regionálních skupinách 
představilo celkem 18 družstev v této 
věkové kategorii a ze čtvrtfinálových skupin si postup na finálový turnaj vybojovalo sedm družstev. V neděli 
10.dubna se odehrálo 10 zápasů a mistrovský titul si zaslouženě vybojovalo družstvo Korfbal klub Brno, 
stříbrné medaile získal tým SAM Kozlovice a bronz SK Plhov Náchod. Nejlepší střelkyní finálového turnaje 
byla Karolína Rozehnalová ze stříbrného SAM Kozlovice s 11 koši před Tobiášem Vojnou z mistrovského KK 
Brno, který zaznamenal deset košů.  
  
Velikonoční víkend bude, kromě výše zmíněného světového šampionátu juniorů, naplněn i další významnou 
korfbalovou akcí. V rotterdamské hale Ahoy se v sobotu 16.dubna od 15:00 uskuteční divácky 
nejsledovanější korfbalová událost každého roku, kterou je finále nizozemské nejvyšší soutěže 
Korfballeague, jež přímo na místě sleduje tradičně desetitisícová návštěva. Semifinálové série nepřinesly 
žádnou zápletku a ve finále se utkají dvě aktuálně nejsilnější družstva nizozemského a světového korfbalu 
PKC Papendrecht v roli obhájce titulu a vítěz nadstavbové části Fortuna Delft, který před sezónou získal 
výrazné posily a do finále půjde v roli mírného favorita.  
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