
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V posledním týdnu v roce 2022 se česká reprezentační družstva 
talentované mládeže účastnila mezinárodního turnaje Korfball 
Challenge v nizozemském Rotterdamu. Reprezentační devatenácka 
se představila na dvoudenním netradičním turnaji, když během 
prvního hracího dne sehrála celkem sedm zápasů, aby mezi osmi 
zúčastněnými obsadila v tabulce celkové osmé místo, když dokázalo 
porazit pouze výběr Nederland Zuid poměrem 9:6. Ostatní zápasy 
prohrála, i když předvedla slibné výkony. Podlehla totiž v prvních 
třech zápasech rozdílem jediného koše s Nederland Oost 4:5, 
Nederland Noord 6:7 a Belgii 2:3. Následně větším rozdílem prohrála 
s Nederland Noord-West 3:7, Nederland West 4:6 a v posledním 

utkání dne 4:8 Nederland Zuid-West. Trenér Konečný dal v zápasech, které se hrály na netradičních 
1*20minut, příležitost všem 14 hráčům a v myšlenkách ladil nejlepší sestavu na den druhý.     
 
Druhý den turnaje, který se na rozdíl od prvního dne hrál na 2*20 minut, se pak čeští reprezentanti do 19 
let utkali nejdříve s semifinálovém utkání ve skupině o 5.-8.místo s výběrem Nederland Oost, s nímž hráli 
vyrovnaný souboj již hned v prvním svém vystoupení na turnaji a smolně podlehli 4:5. Tentokrát v odvetě 
předvedli skvělý výkon a po nešťastné porážce 12:13 po prodloužení je čekal souboj o konečné sedmé místo 
opět proti Belgii. Poslední zápas turnaje již unavení svěřenci trenéra Konečného nenašli dostatek sil a 
prohráli poměrem 8:15 a obsadili poslední osmé místo. Předvedené výkony s velice silnými soupeři však 
znamenají dobrý výhled do další přípravy, která bude směřována k Mistrovství světa U19 2023, které se 
v první polovině dubna bude konat v belgickém Gentu.  
  
Poprvé od roku 2017 se na tomto výše zmíněném turnaji představil i 
český reprezentační výběr talentované mládeže ve věkové kategorii 
do 17 let pod vedením trenéra Filipa. Reprezentace absolvovala po 
úspěšném vystoupení na Světovém poháru v červenci 2022 jedno 
přípravné soustředění a realizační tým vybral dvanáct hráčů na tento 
prestižní turnaj. V nabitém programu se dnes Češi v základní skupině 
postupně utkali s regionálními výběry Het Oosten (14:3), Midden 
Nederland (14:9) a De Vallei (14:8). Po výborných výkonech tak 
vyhráli svou základní skupinu a v semifinále vyzvali druhý tým druhé 
skupiny Rotterdam, který porazili 12:7 a čekalo je velké finále. 
Reprezentační sedmnáctka zvládla i tento zápas, i když v úvodu prohrávala 0:4, ale do poločasu vstupovala 
již s náskokem dvou košů a nakonec vyhrála i poslední zápas výrazně 17:8 a mohla slavit historicky nejlepší 
umístění dosažené českým výběrem na Korfball Challenge. 
 
Elitní soutěž nejlepších družstev světového korfbalu Korfball Challenge 2022 nabídl špičkový korfbal a 
k vidění byla reprezentační družstva Německa, Surinamu, Belgie, dva nizozemské výběry – Talent TeamNL 
Korfbal a TeamNL Korfbal a nizozemský mistr minulého ročníku Korfballeague Fortuna Delft. Do finále pak 
vedle reprezenatčního družstva Nizozemska pod názvem TeamNL postoupil úřadující mistr Fortuna Delft a 
vyvrcholení celého Korfbal Challenge je naplánováno na páteční večer, kdy finále bude odehráno od 20.30.      
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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