
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reprezentační výběr pod vedením hlavního 
reprezentačního trenéra Ivo Kracíka 
pokračuje v intenzivní přípravě na Světové 
hry, jejichž začátek se nezadržitelně blíží. 
Uplynulý víkend v rámci přípravného 
soustředění sehráli naši reprezentanti sérii 
přátelských zápasů proti výběru Maďarska, se 
kterým senzačně prohráli na loňském 
Mistrovství Evropy v Belgii. Podobné blamáži 
se náš výběr tentokráte zdaleka vyhnul a 
oslabený maďarský reprezentační tým 
deklasoval rozdílem několika tříd a jednotlivá 
utkání vyhrál v sobotu výrazně poměrem 22:4 
a 31:7, když vždy v prvních poločasech 
nasázeli naši reprezentanti shodně po 

patnácti koších. V posledním utkání v neděli se pak Češi opět prezentovali výbornou obranou a pestrým 
útokem a výsledkem byl znovu rozdíl 24 košů v konečném skóre 27:3.      
   
Elitní reprezentační výběr čeká před Světovými hrami 2022 ještě jedno přípravné soustředění, a to za dva 
týdny a na úplný závěr přípravy pojede výběr trenéra Kracíka na malý turnaj za účasti špičkových družstev, 
jehož se vedle naší reprezentace bude účastnit i Německo a nejsilnější nizozemský výběr do 19 let, který 
před dvěma měsíci triumfoval na Mistrovství světa U19 v Kutné Hoře pod vedením legendárního 
korfbalového trenéra Leona Simonse, který je jedním z nejúspěšnějších hráčů v historii Světových her, 
z nichž si přivezl zlatou medaili hned čtyřikrát.      
 
Mezinárodní korfbalová federace 
IKF oznámila vytvoření pracovní 
skupiny Olympic Format Taskforce, 
která bude fungovat pod vedením 
portugalského projektového 
managera Jorge Rodriges Sousy. 
Cílem této pracovní skupiny, ve 
které můžeme najít mimo jiné i 
současnou hvězdu taiwanské 
reprezentace Ya-Wen Lin, bývalou nizozemskou reprezentační oporu Marjan de Jong či nově jmenovaného 
výkonného vicepresidenta IKF Gabiho Koola, je navrhnout vedení IKF, který z nových formátů korfbalu má 
největší šanci na možné zařazení do olympijského programu.  
 
Víkend nadcházející bude patřit přípravným soustředěním mládežnických výběrů talentové mládeže do 15 
let a do 17 let, které se pod vedením reprezentačních trenérů Martina Šnévajse a Lukáš Filipa připravují na 
blížící se vrcholy. Výběr U15 čeká v polovině Mistrovství Evropy na Slovensku a výběr U17 odlétá již 
30.června na Světový pohár do nizozemského Eindhovenu, který bude první mezinárodní akcí v této věkové 
kategorii po tříleté pauze způsobené celosvětovou pandemií.  
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