
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

V sobotu 3.listopadu bude v brněnské hale v Bohunicích zahájena 
korfbalová sezóna v nejvyšší české soutězi – v České korfbalové 
extralize. Nový ročník bude zahájen netradičně a slavnostně tak, že 
se v jeden den představí všechna extraligová družstva na jednom 
místě. Ve 14.30 se proti sobě postaví SK RG Prostějov a KCC Sokol 
České Budějovice, tedy souboj 

dvou českých zástupců na Europa Shield 2019 a od 16.15 se pak 
brněnští diváci mohou těšit na představení obhájce mistrovského 
titulu KK Brno proti MS Znojmo. Novinkou letošní sezóny je jak hrací 
čas, který bude dle jednotného rozhodnutí klubů 2*25 minut, ale též 
to, že se hraje pouze jeden zápas denně, na který se kluby mohou plně 
koncentrovat. 
 
Zajímavý je i pohled do pohárové Evropy, kde mistr ČR KK Brno pojede reprezentovat do belgického města 
Kortrijk na Europa Cup 2019. Pohár mistrů evropských zemí pro osm nejlepších klubů starého kontinentu 
se bude konat ve dnech 10.-12.ledna 2019 a brněnské družstvo pojede bojovat o vylepšení svého nejlepšího 
umístění, kterým zůstává čtvrté místo. Druhá pohárová soutěž se bude konat během posledního víkendu  
v lednu v Prostějově a bude jednou z akcí pořádanou u příležitosti oslav 30 let korfbalu v Čechách. Poprvé 
se v této soutěži organizované Českým korfbalovým svazem představí i domácí SK RG Prostějov, který bude 
patřit mezi černé koně tohoto turnaje.  
 

Právě v Prostějově se minulý týden konal bezpočet 
korfbalových akcí a tréninků pro všechny věkové 
kategorie. Do hanácké metropole totiž přijeli korfbalisté 
z nizozemského partnerského klubu DOS-WK, kteří přijíždí 
do Prostějova pravidelně stejně jako prostějovští 
korfbalisté míří v letních měsících pravidelně do 
nizozemského Enschede. Minulý týden čeští i nizozemští 
sportovci společně navštívili i školy v Prostějově a 
stovkám žákům ukázali korfbal a umožnili jim si jej, za 
přítomnosti vyslanců z kolébky korfbalu, aktivně 
vyzkoušet. Pro všechny zúčastněné se jednalo o 
mimořádný zážitek a věřme, že během této sezóny se 

budeme moci těšit na plné prostějovské tribuny, a to jak v tuzemské soutěži, tak i v pohárové Evropě.  
 
Během Mistrovství Evropy 2018 v Nizozemsku jednali zástupci Českého korfbalového svazu s mnohými 
činovníky mezinárodní federace, ale i jednotlivých národních federací. Český korfbal tak obdržel mimo jiné 
i pozvánku na tradiční prosincový Challenge 2018, který se koná v posledních dnech roku v Rotterdamu a  
kterého se zúčastní juniorská reprezentace do 21 let pod vedením trenéra Ivo Kracíka. Nominaci na tuto 
reprezentační akci, která bude výbornou herní přípravou v sezóně, kdy národní družstvo do 21 let čeká 
Mistrovství Evropy U21 2019, obdrželo šest vybraných juniorek a šest juniorů.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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