
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Již zítra odlétají reprezentační lvíčata ve věkové 
kategorii do 17 let pod vedením reprezentačního 
trenéra Lukáše Filipa na Světový pohár 2022 U17 
do nizozemského Eindhovenu. Z důvodu 
něpříjemného úrazu vypadl z finální nominace 
Štěpán Vedral, a tak nakonec v české sestavě 
najdeme celkem 15 jmen, když ke každému 
jednotlivému zápasu hráčů může nastoupit 
maximálně čtrnáct. Pořadatelé udělili výjimku jen 
pro tento turnaj v podobě možného navýšení 
limitního počtu finální nominace čtrnácti hráčů  
z důvodu velmi náročného sobotního programu, 
v rámci kterého čeká na všechna družstva základní 
skupiny A hned pět zápasů. Všechna utkání World 

Cup U17 2022 je možné sledovat živě na webových stránkách turnaje pod odkazem Livescore (u17kwc.com) 
   
Reprezentační výběr elitní kategorie dospělých čeká během nadcházejícího víkendu poslední díl přípravy, 
kterou završí trojutkáním Německo – Česká republika – Nizozemsko U19. Český výběr trenéra Ivo Kracíka 
bude chtít v ostrých zápasech proti silným soupeřům vyzkoušet natrénované útočné systémy i varianty 
agresivní obrany, kterými by se rád prezentoval na Světových hrách 2022, kde je první utkání čeká již dva 
týdny. Aktuálně musí realizační tým reprezentace řešit zranění v dámské polovině družstva a je možné, že 
na poslední chvíli bude muset být upravena finální nominace na World Games.     
 
Závěr školního roku přináší unikátní 
sportovní akce, když v rámci projektu 
Školního korfbalu se na různých školách 
konají celoškolní korfbalové turnaje, 
během nichž se do korfbalových zápasů 
zapojují všechny třídy dané školy a 
stovky dětí mají příležitost zahrát si 
korfbalová utkání. V minulém týdnu se 
takové turnaje konaly v Kozlovicích či 
v Tiché a v tomto týdnu se dokonce dvoudenní celoškolní turnaj odehrál v Brně, kde se na čtyřech 
venkovních hřištích na ZŠ Laštůvkova uskutečnilo více než čtyři desítky korfbalových utkání v klasickém 
osmičkovém korfbalu.   
 
Mistrem francouzské ligy pro sezónu 2021-2022 se stal překvapivě SJBAGB Korfbal – Club de Korfbal de 
Saint-jean Bonnefonds Avant Garde B., který na francouzském trůnu nahradil po mnoha letech FJEP Bonson, 
který kraloval francouzské nejvyšší soutěži téměř celou poslední dekádu a při účastech na finálových 
turnajích Europa Cupu byla jeho nejlepším počinem jedenáctá příčka v letech 2014 a 2016. V letošním 
novém modelu evropské soutěže KCL je francouzský mistr nalosován do kvalifikační R1B skupiny společně 
s polským mistrem, druhým týmem německé či katalánské soutěže a s mistry z Walesu, Švýcarska, Irska a 
Švédska, kde bude usilovat o jediné postupové místo do kola druhého. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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