
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mezinárodní korfbalová federace odtajnila minulý týden rozlosování 
základních skupin a pořadí zápasů Europa Shieldu 2019, který se bude  
ve dnech 25.-27.1. 2019 konat v Prostějově. Český korfbal bude mít na 
tomto turnaji dvojnásobné zastoupení, když vicemistra České republiky 
KCC Sokol České Budějovice doplní i domácí SK RG Prostějov. Jihočeši, 
jako dvojnásobný vítěz tohoto turnaje z let 2001 a 2012, zahájí turnaj 
zápasem proti anglickému favoritovi BEC Korfball Club, který dokázal 
Europa Shield vyhrát v letech 2015 a 2017. Ve skupině A je pak čekají 
ještě portugalský GDDBD a turecký Haydarpasa Lisesi SC. Domácí 
družstvo Prostějova čeká na úvod katalánský vicemistr CK Vallparadis, 
který je nejúspěšnějším družstvem tohoto turnaje v jeho osmnáctileté 
historii, když jej dokázal ovládnout v letech 2009, 2011 a 2013. 
V základní skupině B se následně střetne s německým KC Schweriner a maďarským Szentendrei Honved 
Kinizci SE.    
 
V pátek byla otevíracím zápasem zahájena nizozemská Korfballeague, která je nejsledovanější korfbalovou 
soutěží na světě. A hned na úvod obhájce titulu TOP Sassenheim padl s Fortunou Delft, kterou na konci 
minulé sezóny porazil ve finálovém zápase. Na čele je po prvním kole, které bylo kompletně vyprodané  
ve všech pěti halách, PKC Papendrecht, který po odchodu belgického trenéra Detlefa Elewauta angažoval 
jako hlavního trenéra bývalého špičkového hráče Daniela Hulzebosche. Výborně vstoupil do nové sezóny  
i tým KZ vedený Wimem Bakkerem, který dlouhodobě pomáhá i české reprezentaci jako konzultant hlavního 
trenéra Ivo Kracíka.  
 
Uplynulý víkend se v nizozemském městě 
Stadskanaal konal tradiční mezinárodní 
turnaj, kterého se v minulosti zúčastnila i 
česká družstva. Tentokráte byl turnaj bez 
české účasti a zúčastnilo se jej celkem deset 
družstev z celého světa, včetně korfbalově 
exotických družstev z Japonska, Švédska, 
Maroka, Řecka či Argentiny. Vítězem podniku se stalo anglické družstvo Tornadoes, které obhájilo loňské 
prvenství po finálové výhře 21:12 nad domácím Stadskanaal ´74. Bronz si pak odváží Japonsko, které 
v zápase o třetí místo zvítězilo nad Švédskem. Součástí tohoto víkendu byly i oficiální mezinárodní zápasy 
Japonsko – Řecko s výsledkem 16:15 a Švédsko – Maroko 15:14, které musely rozhodnout až Golden Goaly. 
 
Zajímavou akvizici v přípravě na MS 2019 angažovala pořadatelská země Jihoafrická republika, když na 
přípravný kemp dorazila jedna z největších bývalých hvězd světového korfbalu Leon Simons. Leon Simons 
vedl tréninkové jednotky reprezentačního výběru nejlepší africké země, když v minulém týdnu strávil 
s reprezentací 16 hodin zahrnujících cvičení, tréninky i teoretickou přípravu. Pořadatelské družstvo 
Jihoafrické republiky by na historicky prvním MS na africkém kontinentu chtělo vylepšit své nejlepší 
umístění na světových šampionátech, kterým zůstává desáté místo z MS 1999, které se konalo v Austrálii.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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