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Již pozítří, tedy v pátek 25.ledna 
2019 v 17:00, bude zahájen 
prvním zápasem 18.ročník 
druhého nejvýznamnějšího 
klubového turnaje starého 
kontinentu. V prvním střetnutí 
třídenního turnaje se střetnou 
vicemitři Německa KC Schweriner 
a druhý tým maďarské ligy 

Szentendrei Hovéd Kinizsi. Zápasy českých družstev jsou pak na progamu po slavnostním zahájení turnaje, 
když domácí SK RG Prostějov vyzve na své palubovce v 19:50 nejúspěšnější tým historie Europa Shieldu CK 
Vallparadís a ve 20:55 se v posledním zápase dne představí KCC Sokol České Budějovice proti anglickému 
BEC Korfball Club. V sobotu čekají na každé z osmi družstev dva zápasy a neděle bude věnována bojům o 
konečné umístění, které budou probíhat od ranních hodin a finálový zápas bude v hale Reálného Gymnázia 
Prostějov zahájen ve 14:20. 
 
Český korfbalový svaz u příležitosti pořadatelství tohoto významného turnaje, který 
Česká republika hostí potřetí v historii, spustil speciální webové stránky 
www.es2019.korfbal.cz. Zde mohou diváci a příznivci korfbalu sledovat program, 
výsledky a novinky z průběhu turnaje. Mediální podpoře pomohou jistě i přímé 
přenosy, které bude možné sledovat na webové adrese www.worldkorfball.org, kde je 
možné najít přenosy i z mnoha minulých ročníků turnaje, kde české týmy jsou ty 
nejúspěšnější v jeho dosavadní historii. 

 
V tomto týdnu se na Taiwanu konal velký turnaj 
v plážovém korfbalu, který sloužil jako nominační pro 
reprezentační družstvo Taiwanu na Světový pohár – 
IKF Beach Korfball World Cup Asia 2019, který se bude 
konat ve dnech 9.-10. března v čínské provincii Hong 
Kong. Zajímavostí nominačního turnaje, který se konal 
ve dnech 21.-22.ledna,  bylo, že jej celý živě vysílala 
Taiwanská korfbalová federace na svém 

facebookovém profilu. 
 
Nizozemská korfbalová hvězda Suzanne Struik byla nominována mezi 25 sportovců z různých odvětví, které 
patří na program Světových her. Tito sportovci „bojovali“ svými profily zveřejněnými na stránkách The 
World Games o přízeň fanoušků. Do patnáctého ledna probíhalo první kolo, ve kterém získala hráčka 
nizozemského velkoklubu PKC Papendrecht a do minulého roku i nizozemské reprezentace 1614 hlasů, což 
jí zařadilo na 16.místo a na postup do nejlepší desítky, která bude o prestižní trofej soutěžit až do konce 
ledna, to nestačilo. První místo drží aktuálně ruský pár Marina Chernova/Georgii Pataraia, který soutěží 
v akrobatické gymnastice a má na svém kontě již více než 60 tisíc hlasů. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 

http://www.korfbal.cz/
http://www.es2019.korfbal.cz/
http://www.worldkorfball.org/
http://www.korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
https://www.facebook.com/cesky.korfbal/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
mailto:zpravodaj@korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/

