
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uplynulý víkend patřil mezinárodnímu turnaji CZECH 
KORFBALL OPEN U17, kterého se nakonec zúčastnila čtyři 
družstva, když trojici reprezentačních družstev ČR, 
Maďarsko, Slovenko doplnil výběr Sportovního centra 
mládeže Ostrava, pro něž se jednalo o první představení na 
mezinárodní scéně. Český reprezentační výběr U17, který 
pojal tento turnaj jako herní přípravu před vrcholem sezóny, 
jímž je World Cup U17 2022 v nizozemském Eindhovenu, 
turnaji zcela dominoval a zakončil jej s celkovým skóre 
111:15. Reprezentační trenér Lukáš Filip ladil sestavu 
směrem k finálovému duelu turnaje, ale zároveň i k prvnímu 
zápasu na Světovém poháru, kde nastoupí jeho svěřenci 
v Eindhovenu v sobotu 2.července v 9.30 proti Portugalsku. 
Statistiky z přípravného turnaje ukazují, že čeští junioři 

dokázali vystřelit za 4 zápasy celkem 437 střel a jejich úspěšnost byla více než 25 %. Znepokojující je pro 
trenérský tým však úspěšnost při proměňování donášek, která byla pouze 40 %, když ze 45 pokusů jen 18 
skončilo košem.    
   
Současně s juniorskou reprezentací do 17 let se během víkendu připravovala v Kolíně i elitní reprezentace 
České republiky, která se pod vedením reprezentačního trenéra Ivo Kracíka chystá na Světové hry 2022, 
které se budou příští měsíc konat v severoamerickém Birminghamu. Trenér Kracík sestavil intenzivní 
přípravný plán a hned v pátek se reprezentační výběr setká znovu – tentokráte v Kostelci na Hané, kde je 
čeká další přípravné soustředění a na začátku týdne příštího již bude zveřejněna finální nominace na jeden 
z největších světových sportovních svátků, k němuž se upírá pozornost celého sportovního světa.    
 
Český korfbalový svaz pořádá v létě další Korfbalovou 
akademii, která je na druhý srpnový týden naplánována 
opět, stejně jako v minulém roce, do Křižanova na Vysočině. 
Pro děti ve věku 8-14 let je připraven korfbalový tábor, na 
němž bude hlavní náplní samozřejmě zdokonalování 
korfbalových dovedností, a to pod vedením 
reprezentačních trenérů či členů reprezentačních družstev, 
ale chybět nebudou ani tradiční či netradiční táborové aktivity. Více informací včetně přihlášky, kterou je 
nutné vyplnit do konce tohoto týdne, je možné najít na svazovém webu www.akademie.korfbal.cz 
   
Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila detailní propozice pro první ročník nové klubové soutěže 
IKF Korfball Champions League, která se bude hrát v sezóně 2022/2023. Do prvního kola, jež se uskuteční 
ve dnech 23.-25.září 2022 je nasazen český vicemistr KK Brno, který se na turnaji pro osm družstev bude 
ucházet o jediné postupové místo do kola druhého, kam si vítězstvím v domácí soutěži již zajistil postup SK 
RG Prostějov. Dle rozpisu by mezi soupeře KK Brno měl patřit turecký mistr, vicemistr anglické Premier 
League Tornadoes, druhý tým portugalské soutěže a dále mistři Slovenska, Skotska, Srbska a Řecka. Druhou 
skupinu prvního kola pak tvoří mistr Polska, vicemistři Německa a Katalánska a mistrovské týmy z Francie, 
Walesu, Švýcarska, Irska a Švédska.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 

http://www.akademie.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz
https://www.facebook.com/cesky.korfbal/
mailto:zpravodaj@korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/

