
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na webu Mezinárodní korfbalové federace IKF 
byl zveřejněn systém, jakým bude odehráno 
Mistrovství Světa 2019 v elitní kategorii, které se 
bude na začátku srpna konat v Jihoafrické 
republice. Nejlepších pět reprezentačních 
družstev dle aktuálního rankingu (Nizozemsko, 
Taiwan, Belgie, Čína a Německo) bylo nasazeno 
do čela pěti čtyřčlených základních skupin. Česká 
republika je zařazena do druhého 

výkonnostního koše společně s Anglií, Portugalskem, Maďarskem a Austrálií a tyto země tedy jistě v základní 
skupině nepotká. Z každé základní skupiny postoupí do osmifinále nejlepší tři družstva a doplní je nejlepší 
družstvo ze čtvrtých míst. Českou republiku tak může potkat třeba skupina smrti ve složení Nizozemsko, ČR, 
Katalánsko, Nový Zélend či třeba relativně lehká skupina Čína, ČR, Polsko a Macau. Možností je celá řada a 
kompletní los bude možné sledovat na IKF YouTube Channel v sobotu 20.dubna od 14.00. 
 
V říjnu čeká nejlepší evropské juniorské reprezentanty evropský 
šampionát ve věkové kategorii do 21 let, který se již podruhé za 
posledních pět let bude v hanáckém regionu. ME U21 2014 se 
konalo v Olomouci a ME U21 2019 bude hostit Prostějov, kam se 
přihlásilo celkem deset reprezentačních družstev, která budou 
bojovat o titul evropského šampióna v čele s obhájcem titulu Belgií. 
Další účastníci budou Nizozemsko, Portugalsko, Katalánsko, 
Německo, Anglie, Turecko, Wales, Maďarsko a samozřejmě český 
tým. Právě obhájce titulu – belgický národní tým již oznámil širší 
nominaci na tento turnaj, když pod vedením reprezentačního 
trenéra Kevina de Waele se o finální nominaci bude ucházet 18 hráčů a hráček z celkem osmi klubů.  
 
Uplynulý víkend přinesl v českých soutěžích jeden neblahý primát, když z nabitého programu se napříč 
všemi soutěžemi neodehrálo celkem 14 korfbalových zápasů, a to z důvodu nedostavení se k utkáním, což 
jistě neunikne Disciplinární komisi ČKS. Na své výsledky rezignovala, v různých věkových kategoriích, 
družstva Nového Lískovce, Kutné Hory, Náchodu či Českých Budějovic a podobný scénář je neduhem 
závěrečných fází sezón již mnoho let. Naopak pozitivní je situace v seniorských soutěžích, kde byla odehrána 
zatím všechna plánovaná utkání.  
 
Česká dorostenecká korfbalová extraliga završila svou základní část a z důvodu nedostavení se k utkáním 
muselo kontumačně skončit celkem 11 z 60 juniorských střetnutí. Napínavé boje v play-off se rozeběhnou 
již tento víkend, když semifinálové série začnou u hůře postavených družstev po základní části – tedy SK RG 
Prostějov z pozice třetího týmu a s nejlepším střelcem soutěže Vojtěchem Ošťádalem přivítá druhý KCC 
Sokol České Budějovice, s nímž má v probíhající sezóně vyrovnanou bilanci 2:2 na zápasy. Po základní části 
čtvrté KK Brno bude pak hostit na své palubovce vítěze základní části SK Plhov Náchod, který se opírá tři 
excelentní střelce Novákovou, Novotného a Štěpánovou, kteří dosud zaznamenali celkem 169 košů a všichni 
tři patří mezi šest nejlepších kanonýrů této sezóny ČDKE.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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