
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Minulý víkend byla prvním kolem zahájena 
nejvyšší halová belgická soutěž, která má 
dlouhodobě druhou nejvyšší návštěvnost 
mezi evropskými ligovými soutěžemi. 
Mistrovské družstvo AKC/Luma na úvod 
nezaváhalo a zvítězilo rozdílem pěti košů 
nad Meeuwen 19:14. Do čela tabulky se po 
prvním kole dostalo družstvo Borgerhout 
GW díky vítězství 23:17 nad KWIK. 
Překvapením úvodního kola pak byla 
remíza nejúspěšnějšího klubu poslední 
dekády KC Boeckenberg pod trenérským 
vedením svého bývalého hráče a 
reprezentačího kapitána Davora Duronjice, 
když si v nádherném zápase po výsledku 25:25 rozdělil body s družstvem Floriant, se kterým se v tabulce 
dělí i o čtvrtou příčku. 
 
Mezinárodní korfbalová federace zveřejnila i rozlosování Poháru mistrů evropských zemí, který se bude ve 
dnech 10.-12. ledna 2019 konat právě v belgickém Kortrijku. České mistrovské družstvo KK Brno čeká ve 
čtyřčlenné základní skupině B postupně maďarský mistr SZAC 1908 Budapest, nizozemský obhájce titulu 
TOP/SolarCompleet Sassenheim a německý mistr SG Pegasus. Ve druhé základní skupině se belgický mistr 
AKC/Luma poměří v boji o postup do semifinále s portugalským mistrem NC Benfica, anglickým fenoménem 
KC Trojans, který dokázal anglickou Premier League vyhrát jedenáctkrát po sobě a tureckým mistrovským 
družstvem Marmara University Sports Club. 

 
Víkend v nejvyšších ligových soutěžích na starém kontinentu přinesl i výrazné střelecké 
počiny korfbalových hvězd. Na desítku zaznamenaných košů v jediném zápase dokázali 
dosáhnout prostějovský Petr Galíček v zápase proti mistrovskému KK Brno v České 
korfbalové extralize a rovněž nizozemský reprezentant Erwin Zwart, který pomohl svému 
družstvu LDODK k vítězství na palubovce DVO Bennekom. Střelcem víkednu se však stal 
Wannes Borghgraef z druholigového belgického družstva Temse, který si v jediném 
zápase připsal úctyhodných 12 košů a dovedl svůj tým k výhře 30:20 nad bývalým 
veleúspěšným belgickým klubem Catba. 

 
Český korfbalový svaz potvrdil účast reprezentačního výběru na prosincovém tradičním mezinárodním 
turnaji Korfbal Challenge 2018, který se bude na konci roku konat v Rotterdamu. Nově vytvořený tým 
reprezentačního trenéra Ivo Kracíka se zde bude účastnit turnaje pro nadějné hráče ve věkové kategorii do 
19 let. V hlavním programu turnaje, který budou moci naše naděje shlédnout, se představí nejlepší družstva 
Korfballeague s největšími hvězdami světového korfbalu.  V nominaci 12 hráček a hráčů, kteří 28.prosince 
odletí do Nizozemska, jsou: P.Šnajdr, D.Štefák, F.Šmíd, J.Novotný, D.Šmíd, M.Hák, V.Jemelíková, 
A.Motáková, L.Součková, S.Sahatciu, P.Štěpánová a K.Holubčíková. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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