
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uplynulý víkend patřil Mistrovství 
Evropy 2022 hráčů do 21 let, které 
se konalo ve zrychleném formátu 
v katalánském městě Terrassa, 
které v minulosti hostilo několik 
mezinárodních turnajů. Pořádání 
tohoto turnaje bylo oznámeno až 
v první polovině roku 2022 a 
mnoho národních družstev se 

z důvodu opožděného vyhlášení nebylo schopno účastnit. Nakonec se turnaj konal formou pouze víkendové 
akce tak, jak je zvykem u mladších věkových kategorií U19 či U17. Šest národních družstev se utkalo 
systémem každý s každým a prvenství si odváží Nizozemsko, které porazilo všechny své soupeře výrazně, až 
na utkání s Belgií, které bylo ještě 45 vteřin před koncem vyrovnané 17:17 a poslední zápas rozhodl střelou 
z osmi metrů nejlepší střelec posledního utkání Wouter Wildschut, který tak zařídil obhajobu nizozemského 
prvenství z roku 2019, kdy se ME konalo v Prostějově. 
 
V kutnohorském sportovním centru Klimeška se během víkendu 
konalo školení trenérů třídy „C“, které vedl český reprezentační 
trenér Ivo Kracík. Na dvě desítky adeptů trenérského povolání, 
mezi nimiž bylo možné najít celou řadu bývalých i současných 
reprezentačních opor, se v rámci korfbalově naplněných dní 
věnovaly teoretické přípravě a větší část výukového procesu pak 
strávily na místní palubovce, kde probíhala část praktická. Na 
všechny uchazeče čeká ještě 20.října on-line test, jehož úspěšné 
zvládnutí je nezbytnou podmínkou udělení trenérské licence „C“ 
Českého korfbalového svazu. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila los a rozpis zápasů druhého kola Korfball Champions 
League, které se bude konat ve druhé polovině listopadu v hale Reálného Gymnázia v Prostějově. Českého 
mistra SK RG Prostějov čeká v základní skupině trojice těžkých soupeřů, když se postupně utká s anglickým 
kvalifikantem Tornadoes Korfball Club & Academy, jež dokázal vyřadit českého vicemistra KK Brno, druhý 
páteční zápas odehrají domácí proti CK Vallparadís a poslední duel ve skupině je bude čekat německý mistr 
SG Pegasus. K postupu mezi nejlepší evropská družstva, což je ambiciózním cílem nejlepšího českého 
družstva, je třeba skončit nejhůře na druhém místě, k čemuž bude potřebovat hanácké družstvo nejen 
korfbalovou kvalitu, ale i podporu zaplněných tribun svých skvělých fanoušků. 
 
Víkend následující bude patřit plně přípravě českých reprezentačních juniorských družstev talentované 
mládeže. V Kostelci na Hané se společně budou připravovat lvíčata ve věkových kategoriích U15 a U17, pod 
vedením reprezentačních trenérů Martina Šnévajse a Lukáše Filipa. Celkem se na této přípravné akci 
představí více než sedm desítek reprezentačních nadějí. V Kutné Hoře se pak představí širší reprezentační 
výběr do 19 let, který pod vedením trenéra Davida Konečného zahájí přípravu na Mistrovství světa U19 
2023, které se bude konat ve dnech 7.-9. dubna v belgickém Gentu.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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