
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reprezentační výběr talentované 
mládeže ve věkové kategorii do 17 
let pod vedením reprezentačního 
trenéra Lukáše Filipa završil 
přípravu a za osm dní odletí na 
Světový pohár 2022 U17 do 
nizozemského Eindhovenu, kde je 
v sobotu 2.července čekají boje 
v základní skupině. Po vydatné 
porci sobotních zápasů, kterých 
bude celkem pět, jsou na programu 
v neděli semifinálové boje a zápasy 
o konečné umístění.  Finální 
nominace českých lvíčat na World 
Cup U17 2022 se skládá z hráčů 

z celkem pěti klubů, když nejvyšší zastoupení má KK Brno v podobě tří juniorek a tří juniorů. Sestava České 
republiky je následující: L.Buriánková, A.Fábková, Z.Janáková, K.Kopišová, E.Křížková, N.Pařilová, 
J.Pavlíčková, S.Vojnová, T.Hák, L.Holík, R.Křupal, M.Mazour, M.Němeček, M.Rutar, T.Toufar a Š.Vedral.      
   
Zatímco výběr talentované mládeže do 17 let se připravoval v Prostějově, v sousedním Kostelci na Hané se 
konalo přípravné soustředění výběru talentované mládeže do 15 let. Tento výběr se pod vedením 
reprezentačního trenéra Martina Šnévajse připravuje na venkovní Mistrovství Evropy U15 2022, které se 
bude konat v polovině července na Slovensku, kam naše reprezentace pojede v roli obhájce titulu 
z loňského roku, kdy opanovala ME 2021 v beach korfbalu, který však tentokráte na programu nebude, 
neboť slovenští pořadatelé mají k dispozici pouze travnaté hřiště a poprvé v historii tak bude tato věková 
kategorie bez plážového turnaje.     
 
Do finální fáze přípravy vstupuje i elitní korfbalová 
reprezentace, která vyhlíží jeden z nejvýznamnějších 
sportovních svátků roku – World Games 2022. 
Nadcházející víkend je čeká přípravné soustředění 
spojené s další sérií přípravných zápasů proti 
maďarskému výběru, který před dvěma týdny zdolali naši 
reprezentanti ve všech zápasech výrazným rozdílem. Na úplný závěr přípravy pak čeká svěřence hlavního 
reprezentačního trenéra Ivo Kracíka přípravný miniturnaj v Německu, kde se vedle dvou účastníků 
Světových her představí i nizozemská juniorská reprezentace do 19 let.  
 
Víkend nadcházející bude patřit i Mistrovství České republiky 2022 v beach korfbalu v žákovských 
kategoriích, do kterého se zapojí celkem dvaatřicet družstev ve čtyřech věkových kategoriích, které budou 
bojovat o mistrovské tituly. Dohromady je během jediného dne na třech hřištích v areálu venkovního 
plaveckého bazénu v Kutné Hoře naplánováno více než šedesát zápasů v plážovém korfbalu, do nichž se 
zapojí více dvě stovky mladých sportovců. 
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