
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend patřil talentovaným 
hráčům z celé České republiky ve věku do 
patnácti let, kteří se sešli v Kostelci na 
Hané, kde pod vedením trenérského dua 
Šnévajs – Lešanská zahájili přípravu 
v počtu 27 hráčů z celkem šesti klubů na 
Mistrovství Evropy U15, které se bude na 
začátku července konat v Maďarsku. 
Maďarský korfbalový svaz začal 
s podobnou aktivitou již minulý rok, kdy se 

při Mistrovství Světa U21 2018 konal mezinárodní turnaj v beach korfbalu v této žákovské kategorii do 15 
let. Letos pak maďarští pořadatelé spojí v kategorii žákovské dvě akce dohromady, když k plážovému turnaji 
přibude i ME U15 2019 v tradičním halovém osmičkovém korfbalu.  
 
Mezinárodní korfbalová federace oznámila dlouho očekávaný postupový klíč na Světové hry 2021, kam má 
za hlavní cíl postoupit i reprezentace České republiky pod vedením trenéra Ivo Kracíka. Nyní je jasné, že 
z Mistrovství Světa 2019 v jihoafrickém Durbanu postoupí přímo osm nejlepších družstev, ale naději mají 
ještě družstva, která se umístí do jedenáctého místa. IKF společně s pořadateli World Games preferují 
zastoupení co nejvíce kontinentů – v případě korfbalu je stanoven cíl zastoupení družstev čtyř kontinentů. 
Proto je stanoveno, že pokud se na 9.-11.místě umístí družstvo, které bude nejlepším ze svého kontinentu 
přeskočí družstvo na osmém místě celkového pořadí. Toto pravidlo je možné aplikovat až u tří případů a je 
jasné, že jistotu postupu zaručí nejhůře páté místo v celkovém pořadí MS 2019. 
 
Další žhavou novinkou na stránkách IKF je oznámení pořadatelství ME 2020, které 
bude rozděleno do dvou výkonnostních skupin. Elitní skupina A se odehraje na 
začátku listopadu 2020 v Belgii a je určena pro nejlepších osm družstev 
z loňského šampionátu – tedy Nizozemsko, Německo, Portugalsko, Belgie, Česká 
republika, Katalánsko, Anglie a Maďarsko. Skupina B se pak během druhého 
říjnového týdne odehraje v Polsku, kde šestici Polsko, Irsko, Slovensko, Wales, 
Francie a Skotsko doplní dvě družstva z dodatečné kvalifikace, která bude 
sehrána ještě v tomto roce. 

 
Již za deset dní se fanoušci korfbalu v České republice mohou 
těšit na histrorickou událost. V sobotu 18.května bude totiž ve 
znojemské sportovní hale odehráno první kolo Superligy 2019, 
která je zcela novou soutěží a je skvělé, že se do ní přihlásilo 
osm družstev. Osmička superligových družstev byla rozdělena 
do dvou základních čtyřčlenných skupin, kde každé družstvo 
odehraje tři zápasy (18.-19.5. a 1.6.). Následně, dle umístění ve 
skupinách, bude následovat čtvrtfinále, semifinále a finále, 
které je na programu v neděli 16.června v Prostějově. Více 

informací včetně soupisek týmů a regulí soutěže je možné najít na webových stránkách: superliga.korfbal.cz 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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