
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hlavní reprezentační trenér Ivo Kracík 
společně se svým asistentem Davidem 
Konečným zúžili nominaci elitního 
reprezentačního družstva před Světovými 
hrami 2022, které budou zahájeny již za 
necelý měsíc v severoamerickém 
Birminghamu, a to na sedm žen a sedm 
mužů. První zápas českého národního týmu je 
stanoven na 13.července na 17:00, kdy se náš 
výběr postaví proti favorizovanému Taiwanu. 
Reprezentační družstvo se aktuálně 

připravuje velmi intenzivně, když téměř každý víkend je naplněn přípravými soustředěními. Ten následující 
navíc sehraje česká reprezentace i sérii přátelských utkání s národním týmem Maďarska v rámci soustředění 
v Praze, které je navíc spojeno i s focením reprezentačních opor v sídle Českého olympijského výboru.    
   
Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu 
vydala veřejnou výzvu na přihlášení družstev do Superligy 
2022. Kapitáni jednotlivých družstev v první fázi musí 
předložit soupisku s maximálním počtem pěti žen a pěti 
mužů, která bude moci být následně doplněna po uzavření 
finálního počtu družstev. Tradičně se očekává účast osmi 
týmů, které se během prvního hracího víkendu 3.-4. září 2022 
v Kutné Hoře utkají v základních skupinách. Finálový víkend 
pak bude hostit Ostrava, a to v termínu 17.-18. září a na programu budou semifinálové boje a zápasy o 
celkové umístění. Obhájcem vítězství z roku 2021 je družstvo Infinity, jehož dvanáct vítězných jmen je vyryto 
na cenné trofeji – pod vedením kapitána Petra Šnajdra jsou tam zvěčněni A.Lešanská, A.Krpcová, 
K.Lorencová, N.Lorencová, N.Kubů, P.Křížková, P.Galíček, M.Marek, J.Tichý, F.Dvořák a M.Lužný. 
 
Tradiční velký venkovní korfbalový turnaj se konal během uplynulého víkendu v Náchodě, kam se sjelo více 
než dvacet žákovských družstev, jež se utkala ve třech věkových kategoriích. Celkem na pěti hřištích bylo 
k vidění neuvěřitelných osmdesát korfbalových utkání, do nichž se zapojila družstva z devíti korfbalových 
klubů z celé České republiky. V rámci turnaje proběhlo i školení rozhodčích pod vedením Pavla Minarčíka, 
do něhož se nakonec zapojila pouze čtveřice arbitrů a byly uděleny dvě nové licence, když nově získala 
licenci D nadějná Ema Vanclová a licenci C Tomáš Hák, který ve dvojici s Janem Petříkem s přehledem odřídil 
finále prestižní kategorie starších žáků. 
   
Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila informace o plánovaných kontinentálních šampionátech, 
které uskuteční ve druhé polovině tohoto roku. Mistrovství Asie a Oceánie se bude na přelomu listopadu a 
prosince tohoto roku konat poprvé v Thajsku, když 11.společný šampionát těchto dvou kontinentů bude 
hostit město Pattaya City v provincii Chonburi na pobřeží Thajského zálivu. To Mistrovství Afriky se 
uskuteční v září a v říjnu ve dvou lokalitách, když pro severní státy bude turnaj v Abidjanu v Pobřeží 
Slonoviny a pro jižní větev pak v Lusace v Zambii, kde se konalo Mistrovství Afriky i v roce 2014.  
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