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Již dnes brzy ráno odletělo mistrovské družstvo KK
Brno na finálový turnaj Poháru mistrů evropských
zemí, který se letos koná v belgickém městě
Kortrijk a bude již 53. ročníkem tohoto
nejprestižnějšího klubového turnaje na starém
kontinentu. Čtrnáctičlenná výprava pod vedením
trenéra Jakuba Máši bude v základní skupině B
hrát zítra v 10:15 proti maďarskému mistru SZAC
1908 Budapest a večer ještě proti obhájci
loňského triumfu TOP Sassenheim v závěrečném
zápase dne od 20:15. V pátek dopoledne je pak
čeká německý šampión SG Pegasus opět od 10:15
a v odpoledním bloku semifinálové utkání. V sobotu 12.1. jsou naplánovány utkání o konečné umístění a
zajímavostí finálového dne je i vložený zápas v G-korfbalu mezi Belgií a Nizozemskem.
Korfbaloví fanoušci po celém světě budou moci všechny zápasy Europa Cupu 2019 sledovat živě na
webových stránkách www.worldkorfball.org, kde je možné nalézt i minulé ročníky. Dle nové směrnice IKF
již tyto přenosy nemají být z druhého nejprestižnějšího klubového turnaje Europa Shield, který se bude
konat v Prostějově ve dnech 25.-27.ledna. Český korfbalový svaz však dokázal tyto přímé přenosy zajistit,
když na vlastní náklady zajistil potřebné materiální i personální zabezpečení a korfbaloví diváci se mohou
těšit na internetové vysílání i z tohoto turnaje, kde bude mít Česká republika hned dvojí zastoupení.
V rámci projektu „30let s korfbalem“ bude v roce 2019 uspořádán první ročník
Superligy. Do prvního ročníku se nakonec přihlásilo celkem osm družstev, které
během tří víkendů sehrají celkem 24 korfbalových utkání, ze kterých vzejde první
vítěz, který se bude pyšnit trofejí na vítěze Superligy 2019. Systém soutěže je
připraven tak, že první tři hrací dny se odehrají zápasy ve dvou čtyřčlenných
skupinách a druhá polovina soutěže pak již bude patřit bojům v play-off. Na každé
družstvo tak čeká šest utkání, která se budou hrát na 4 * 10 minut čistého času.
Přihlášení kapitáni superligových družstev (Konečný, Hák, Kracík, Dančo, Máša,
Mensová a Bušík) již začínají skládat své soupisky, které se budou finalizovat v průběhu měsíce dubna.
Katalánský korfbalový svaz pořádal na začátku nového roku
speciální korfbalovou kliniku, kterou vedl jeden nejlepších hráčů
korfbalové historie a současný reprezentační trenér nizozemské
devatenácky Leon Simmons. Více než tři desítky zájemců strávily tři
dny intenzivní práce s charizmatickou korfbalovou legendou, která
jim předávala moderní pohled na korfbal, inspiraci do vedení
tréninků, jejich metodiku a zkušenosti profesionálního sportovce a
trenéra.
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