
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superliga 2019 je tu! Již za tři dny začíná ve Znojmě prvním 
kolem základních skupin zcela nová soutěž, kterou pořádá 
Český korfbalový svaz. Osm družstev bude soupeřit o první 
superligový titul v historii a během šesti hracích dní čeká na 
diváky celkem 24 korfbalových utkání. Superliga 2019 přináší 
i několik novinek – družstva nejsou sestavena na základě 
klubové příslušnosti, ale na výběru jednotlivých kapitánů, na 
konci každého zápasu ve skupině se bude hrát Golden Goal o 
extra bod do tabulek základních skupin, hraje se na hrací čas 

4*10 minut čistého času a všechna utkání budou řízena vždy dvojicí hlavních rozhodčích. Po odehrání 
základních skupin následuje play-off, které začne 2.6. čtvrtfinálovými duely, 15.6. je na programu semifinále 
a v neděli 16.6. vyvrcholí Superliga 2019 zápasy o konečné umístění a ve 14.30 bude první ročník zakončen 
finálovým zápasem mezi nejlepšími družstvy. 
 
Trenér reprezentačního družstva České republiky do 17 let Jakub Máša se rozhodl využít Superligu 2019 
jako součást herní přípravy na Světový pohár U17 2019, který se na konci června bude konat v nizozemském 
Schijndelu. Do Superligy 2019 tak naskočí dokonce dva jeho výběry a talentovaní hráči se budou moci 
poměřit s nejlepšími českými korfbalisty a bojovat o nominaci na vrchol letošní sezóny v této věkové 
kategorii. Tým trenéra Máši už zná i los turnaje a v základní skupině B jej čekají nelehcí soupeři – Belgie, 
Taiwan, Katalánsko, Slovensko a Maďarsko. Ve skupině A jsou vedle obhájce trofeje Nizozemska ještě 
Anglie, Německo, Portugalsko, Hong Kong a dvanáctku doplňuje regionální výběr KNKV Jih. 
 
Uplynulý víkend byly zakončeny soutěže 
v sousedních zemích. V Polsku, kde již 
byl Mistr Polska znám dopředu a stalo 
se jím družstvo KC Sokol Serock pod 
vedením známého polského hráče, 
trenéra a rozhodčího Macieje 
Golawského, bylo pouze dohráno 
poslední kolo. V Německu se pak 
odehrál finálový souboj mezi SG 
Pegasus a KV Adler Rauxel. V zemi, která 
je aktuálním vicemistrem Evropy, mělo finále výborný náboj a titul nakonec slaví žlutočerný tým a obhájce 
loňského titulu SG Pegasus, který sice prohrával v poločase 6:12, ale druhou půli zvládl excelentně, zvítězil 
17:15 a připsal si pátý titul Mistra Německa ve své historii. 
 
Měsíc červen bude ve znamení plážového korfbalu na českých píscích. Mistrovství ČR 2019 v žákovských 
kategoriích se bude konat v neděli 9.června v Ostravě v areálu TJ Ostrava na Várenské a ve čtyřech věkových 
kategoriích je přihlášeno celkem více než dvacet družstev. Kategorii dospělých a dorostu čeká v tomto roce 
přesun do středních Čech a Mistrovství ČR 2019 v plážovém korfbalu se bude konat v Kutné Hoře, a to 
v neděli 23.června, kde loňský titul budou obhajovat SK RG Prostějov v katogorii elitní a SK Plhov Náchod 
v dorostu. Družstva mohou své přihlášky posílat do 26.května.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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