
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Česká elitní reprezentace pod vedením hlavního 
trenéra Iva Kracíka pokračuje v intenzivní přípravě 
na vrchol tohoto roku, kterým zcela nepochybně 
jsou Světové hry 2022, které budou 
v severoamerickém Birminghamu zahájeny již za 
pouhých padesát dní. Korfbalový turnaj nejlepších 
osmi družstev světa, která si účast vybojovala na 
posledním světovém šampionátu v roce 2019 
v Jihoafrické republice, je na programu ve druhé 
polovině her, kdy na všechna korfbalová družstva 

čeká pět zápasů během pěti hracích dnů a na závěr budou všichni účastníci korfbalového turnaje i součástí 
slavnostního zakončení her v neděli 17.července na Protective Stadium v Birminghamu, který má kapacitu 
více než 47 tisíc diváků.   
   
Mezinárodní korfbalová federace vyzvala evropské členské země, aby vyjádřily svůj potenciální zájem o 
pořadatelství prvních dvou kol nově vznikající Champions League, která bude pro nejlepší družstva 
z jednotlivých národních soutěží spuštěna již v září tohoto roku. Český korfbalový svaz nakonec svůj zájem 
o pořadatelství vyslovil, ač z vypsaných informací není zcela jasné, jak první kola nově vznikající soutěže 
budou probíhat. Korfball Champions League je čtyřkolovou soutěží, která se po prvních dvou kvalifikačních 
turnajích přesune do finálové části na začátku příštího roku, kde na všechny postupující čekají ještě dva 
turnaje a celkem budou rozdány tři sady medailí. 
 
Pořadatelé Světového poháru U17 2022, který bude první velkou 
mezinárodní akcí pro tuto věkovou kategorii od roku 2019, oznámili 
složení základních skupin. Na turnaji, jež se uskuteční během prvního 
červencového víkendu v nizozemském Eindhovenu, se představí 
celkem jedenáct reprezentačních družstev. Český reprezentační výběr, 
který byl nalosován do skupiny A, čekají nelehcí soupeři v podobě 
obhájců posledního prvenství Nizozemska a dále tradiční soupeři 
z Pyrenejského poloostrova Katalánsko a Portugalsko, exotická 
Malajsie a Anglie. Ve skupině B se pak představí Belgie, Německo, 
Taiwan, Maďarsko a Slovensko.  

 
V neděli 22.května se uskuteční velký finálový den 
England Korfball Finals, který se bude konat 
v olympijském komplexu Sportpark UEA v Norwichi. 
Lístky na tento finálový den jsou stále v prodeji a 
s mottem Back to Korfball se prodávají za 10 liber. Finále 
anglické Premier Division obstarají družstva Trojans, 
které se nejúspěšnějším týmem poslední dekády a 
v semifinále přehrálo Norwith Knigths a Tornadoes 

vedené slavným trenérem Dave Bucklandem, jež dokázalo přejít do finále přes favorizovaný BEC. 
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