
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 13.října bylo na dvou místech současně 
zahájeno sedmé halové Mistrovství Evropy. Tento 
šampionát patří do skupiny velkých ME, které se 
koná každé čtyři roky a naposledy bylo v roce 2014 
v Portugalsku. Vždy po dvou letech je pak vloženo 
tzv. malé ME, které je určeno pro pouze pro 
nejlepších osm družstev starého kontinentu. 
Pořadatelé aktuálně probíhajícího šampionátu 
museli na poslední chvíli řešit odstoupení 
reprezentačního družstva Turecka, které nedostalo 
povolení k účasti od zatřešující turecké 
multisportovní asociace, jež schvaluje a financuje 

reprezentaci Turecka. Na poslední chvíli IKF ještě oslovila Řecko, které projevilo zájem se ME zúčastnit, ale 
z důvodu nedostatku času se jeho účast zrealizovat nepodařilo, a tak účastníků šampionátu je nakonec 
patnáct. 
 
Česká reprezentace vstoupila v sobotu do turnaje po slavnostním zahájení v sportovní hale v Drachtenu 
zápasem proti jednomu z favoritů turnaje, proti úřadujícím vicemistrům Evropy i Světa – družstvu Belgie, 
se kterým prohrála 12:18. Po nepovedeném výkonu proti Portugalsku, kterému jsme podlehli 12:24 a po 
další porážce, tentokráte od Německa 16:21, čekal na naše reprezentanty bárážový duel o setrvání v elitní 
osmičce, a to proti Slovensku. Toto utkání již čeští korfbalisté zvládli bez komlikací a po vítězství 33:12 
postoupili do čtvrtfinále, kde se utkali s domácími nizozemskými hvězdami. Po porážce 10:35 je čeká ve 
zbývajícím programu evropského šampionátu boj ve skupině o konečné 5.-8. místo, kde nejdříve vyzvou 
reprezentační družstvo Anglie, které podlehlo ve čtvrtfinále Belgii. 
 
Asi největší senzací Mistrovství Evropy 2018 je porážka Belgie 
již v základní skupině, o kterou se postaralo nadšeně bojující 
německé družstvo, když vicemistry Evropy zdolalo 20:18. 
Podobně jako v roce 2002, kdy se podobnou senzaci postarali 
čeští reprezentanti, je jasné, že největší korfbaloví rivalové 
Belgie a Nizozemsko se utkají již v pátečním semifinále. 
Druhou semifinálovou dvojici pak tvoří reprezentační družstva 
Německa a Portugalska, kteří se utkají o historický postup do 
finále, které je na programu na závěr evropského šampionátu 
v neděli 21.října od 16.00 v Heerenveenu. 
 
Ve stejný den jako Mistrovství Evropy 2018 byla zahájena i letošní sezóna ve druhé nejvyšší české soutěži, 
v 1.České korfbalové lize. Sezóna 2018/2019 je přelomovou v tom, že mezi devíti účastníky je poprvé 
v historii družstvo z Polska. Defenders Wroclav sice vstoupil do soutěže dvěmi porážkami, ale rozhodně 
bude pro tuto soutěž značným oživením. Nepříjemnou stránkou prvního kola byla dvě vážná zranění 
korfbalových matadorů Daniela Valeše z Tábora a Jiřího Podzemského ze Znojma, kdy v obou případech 
musela do sportovních hal dorazit rychlá záchranná služba a je jasné, že pro oba zkušené borce se bude 
jednat o několikaměsíční herní výpadek. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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