
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uplynulý víkend patřil plně přípravě 
mládežnických výběrů talentované 
mládeže. V Kostelci na Hané, kde 
tradičně probíhají reprezentační srazy 
korfbalových výběrů, se společně 
připravovaly výběry nejmladších 
lvíčat. Realizační tým nejmladší 
věkové kategorie U15 pod vedením 
hlavního trenéra Martina Šnévajse 
přivítal celkem 46 nadějí z celé České 
republiky, když nejpočetnější 
zastoupení měli mladí sportovci 
z Prostějova a z Brna. Reprezentační 
výběr do 17 let se sešel na začátku 
nové sezóny rovněž v širší sestavě, 

když trenér Lukáš Filip nominoval na první soustředění celkem 12 juniorek a 12 juniorů, z nichž užší výběr 
ještě před koncem roku 2022 pojede na mezinárodní přípravný turnaj Talent Korfbal Challenge do 
nizozemského Rotterdamu. 
 
V kutnohorském sportovním centru Klimeška se během 
reprezentačního víkendu konalo soustředění i pro věkovou 
kategorii do 19 let, kterou vede jako hlavní trenér David 
Konečný.  Celkem se na první akci v sezóně představilo 22 
hráčů, kteří pod vedením hlavního trenéra a jeho čtyř 
asistentů se zkušenostmi z reprezentačního dresu zahájili 
přípravu na vrchol sezóny, kterým bude Mistrovství světa U19 
2023, jež se bude konat během velikonočního víkendu ve 
dnech 7.-9. dubna 2023 a čeští junioři budou obhajovat šesté 
místo z letošního šampionátu, který se konal v Kutné Hoře. 
 
Čeští korfbaloví fanoušci se již nemohou dočkat nadcházejícho víkendu, neboť prvními zápasy bude 
zahájena nejvyšší česká soutěž Česká korfbalová extraliga. V základní části se představí v této sezóně celkem 
pět družstev, což je pozitivní trend – sezónu 2021/2022 totiž dokončila pouze tři družstva a ročníky 
předchozí hrála pouze čtveřice týmů. Věřme, že v nastoleném vývoji se bude pokračovat i nadále a od 
sezóny 2023/2024 by českou nejvyšší soutěž mohlo konečně opět hrát šest družstev, když o postup z 1.ligy 
bude bojovat sedm družstev, jejichž sezóna bude zahájena o týden později. 
 
V pondělí 17.října bude v Kolíně odstartována evropská kvalifikace na Mistrovství světa 2023. Střední Čechy 
budou hostit šest družstev, která v nové kolínské hale budou bojovat o postup na světový šampionát, kde 
má česká reprezentace již účast zajištěnu díky předchozím výsledkům. Šest družstev se utká během pěti 
hracích dnů systémem každý s každým a zcela neuvěřitelným je fakt, že účastníci neznají postupový klíč na 
MS 2023 a jistotu postupu tak bude mít pravděpodobně pouze vítěz kolínského turnaje, který bude možné 
sledovat na stránkách IKF EU World Korfball Championship Qualifier – 17-22 OCT 2022 | Kolín, CZE  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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