
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uplynulý víkend se ve Zruči nad Sázavou konalo první letošní soustředění 
reprezentační devatenáctky, která tak zahájila cestu k vrcholu tohoto roku, 
kterým bude velikonoční Mistrovství Světa v kategorii do 19 let. Světový 
šampionát v této věkové kategorii bude historicky prvním a bude se konat 
v Nizozemsku, kde se utká 13 reprezentačních družstev – osm z Evropy 
(Anglie, Belgie, ČR, Katalánsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko a 
Portugalsko), čtyři z Asie (Čína, Hong Kong, Malajsie a Taiwan) a korfbalově 
exotické Maroko. Čeští reprezentanti byli nalosováni do nabité skupiny B, kde 
je čeká Taiwan, Portugalsko a Hong Kong. Reprezentační trenéři Podzemský, 
Čejka připravili pro sedmnáct zúčastněných nejen korfbalová cvičení, ale i 

základní testy fyzické zdatnosti, která je v mláděžnických kategoriích dlouhodobě zanedbávána a je zřejmé, 
že pokud chce někdo v dnešním sportovním světě uspět, musí nutně být fyzicky výborně připraven. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF 
rovněž zveřejnila finální obsazení 
největšího korfbalového svátku letošního 
roku, kterým je bezpochyby Mistrovství 
Světa 2019, jež se bude konat 
v jihoafrickém městě Durban. Z důvodu 
extrémní finanční náročnosti pro většinu 
zemí, vypadli z původně kvalifikovaných 
zemí Zimbabwe a Dominikánská republika a jejich místa zaujaly reprezentace Slovenska a Macau Čína, když 
pro čínskou kolonii Macau se bude jednat o historicky první účast na světovém šampionátu. Dvacítka 
nejlepších zemí světového korfbalu bude nalosována do pěti čtyřčlenných základních skupin, a to právě 
během MS U19 v Nizozemsku dne 20.dubna 2019. 
 
Anglická korfbalová federace oznámila, že letošní finálový víkend (1.-2.června) její nejvyšší korfbalové 
soutěže England Korfball Grand Finals se bude opět konat v ikonické Copper Box aréně, která byla využívána 
i při soutěžích během Olympijských her v roce 2012 v Londýně. Presidentka anglického korfbalu rovněž 
s potěším oznámila, že hlavním sponsorem letošního vyvrcholení anglických soutěží bude Legal & General, 
díky jehož podpoře bude možné toto finále uskutečnit v tak velkolepém sportovním stánku a zabezpečit 
propagaci na školách či universitách. 
 

To pořadatelství českých finálových dní je 
známo již delší dobu a nyní bylo oznámeno 
pořadatelství jednotlivých kol a 
nadstavbové části prvního ročníku 
Superligy. Osm družstev se nejprve střetne 
v základních čtyřčlenných skupinách 

systémem každý s každým a následně proběhnou čtvrtfinále, semifinále a zápasy o konečné umístění. 
Kapitáni superligových družstev byli vyzváni k sestavení soupisek a na začátku března bude zveřejněno 
vylosování základních skupin, pořadí zápasů a rovněž los barev dresů Superligy 2019, které budou mít 
jednotnou grafickou podobu z dílny Martina Žáka. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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