
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Již za pár hodin nastoupí reprezentace České republiky 
ke svému prvnímu zápasu na Světových hrách 2022 
v americkém Birminghamu. Český korfbal se tak může 
těšit na další zápas s českou účastí na tomto 
multisportovním svátku, který je nazýván olympiádou 
neolympijských sportů, a to téměř po devíti letech, když 
posledním zápasem na World Games bylo utkání o 
sedmé místo na Světových hrách 2013 v kolumbijském 
Cali, které Češi vyhráli nad Německem poměrem 27:26. 
Ze současného výběru trenéra Ivo Kracíka jej pamatují 
Krejčí, Pešák a Zieglerová, kteří budou patřit k oporám 
českého týmu i dnes, kdy je čeká obhájce stříbrných 
medailí z roku 2017 z polské Wroclawi a nejlepší asijský 

tým Taiwan, který Češi na Světových hrách nikdy porazit nedokázali.  
   
V dalším programu World Games 2022 čeká na naše reprezentanty výběr 
Portugalska, se kterým se střetnou zítra v 18.45 amerického času, což s časovým 
posunem pro českého fanouška znamená, že utkání bude zahájeno až po půlnoci času 
středoevropského. S družstvem z Pyrenejského poloostrova mají Češi na WG zatím 
vyrovnanou bilanci, když v roce 2009 vyhráli naši reprezentanti v boji konečné páté 
místo v Kaohsiungu 19:18 a čtyři roky později v Cali podlehli v základní skupině 18:21. 
Na závěr základní skupiny A se český výběr střetne s největšími favority na zlaté 
medaile – s Nizozemskem, které v historii Světových her ještě nikdy nebylo poraženo, 
získalo celkem 9 zlatých medailí, když zvítězilo ve všech 43 utkáních, ke kterým na 
Světových hrách nastoupilo a může se pyšnit úchvatným celkovým skóre 1092:454.  
 
Reprezentační výběr talentované mládeže ve věkové kategorii do 15 let dnes ráno vyrazil autobusem na 
Mistrovství Evropy U15 2022, které se bude konat na Slovensku. Do venkovního turnaje se zapojí nakonec 
dvě česká družstva, na něž čeká nabitý program zápasů, jež se budou hrát na travnatém hřišti formou 
korfbal4, což je velmi neobvyklá kombinace, ke které dochází na takto významné události poprvé v historii, 
neboť čtyřkový korfbal patřil vždy pouze beach variantě či halovému turnaji. Finální nominace hlavního 
trenéra Šnévajse má následující složení: B.Havlová, V.Hudec, K.Cholavová, K.Malinová, M.Matejová, 
P.Matějíčková, V.Rozkošná, S.Siňorová, K.Vajdečková, I.Zbořilová, J.Bloudíček, A.Fidler, J.Hlad, A.Jankovič, 
O.Poslušný, M.Rozkošný, L.Slezák, D.Sotolář, J.Štastný a T.Vojna. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila rozpisy zápasů obou evropských kvalifikačních turnajů na 
Mistrovství světa 2023, které se příští rok bude konat na Taiwanu. V obou případech (ve středočeském 
Kolíně a v turecké Antalyi) se bude jednat o šestidenní turnaje, na kterých se bude hrát systémem každý 
s každým a v Čechách se odehraje celkem patnáct zápasů, zatímco v Turecku je naplánováno celkem 21 
kvalifikačních utkání. Otázkou nadále zůstává postupový klíč, neboť stále ještě nebylo upřesněno, kolik 
družstev se nakonec bude účastnit finálového turnaje – spekuluje se o počtu 20 či 24, ale ve hře bude 
nejspíše i varianta se 16 týmy, jako tomu bylo do roku 2015.    

13.července 2022 

28/2022 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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