
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superliga 2019 začala prvním hracím víkendem a přinesla 
výborný korfbal. Osm družstev se představilo v sobotu i v neděli 
a k vidění bylo osm zápasů a zároveň i osm prodloužení Golden 
Goal, které se hraje po každém zápase ve skupině o extra bod do 
tabulky základní skupiny. V čele Modré skupiny je dvou zápasech 
družstvo kapitána Davida Konečného PRO Bananas před prvním 
týmem reprezentace U17, pod vedením trenéra Jakuba Máši. 
V čele Zlaté skupiny pak jsou MS Team a Hooks Team, kteří si to 
v posledním kole základní skupiny rozdají o prvenství ve skupině 
a o nejlepší nasazení do čtvrtfinále. Prvenství v tabulce střelců 

drží Patrik Nguyen z MS Teamu se 14 koši mezi muži a Pavlína Štěpánová z Hooks Teamu s devíti přesnými 
zásahy. Novinkou je i aktivní zapojení fanoušků na sociálních sítích, kteří hlasují o nejlepší Zlatý koš každého 
kola a vítězem prvního hlasování se stal Martin Jiřička, který si svým košem vystřelil nejvyšší přízeň fanoušků 
a přesně týden před svými devatenáctými narozeninami obdržel cenu pro střelce 1.kola. 
 
Trenér reprezentačního družstva České republiky do 17 let Jakub 
Máša využívá Superligu 2019 jako součást herní přípravy na 
Světový pohár U17 2019 a na výkonech jeho výběru je vidět 
obrovský progres. Reprezentace U17 tak prožila nabitý víkend, 
kdy od pátku do neděle absolvovala několik tréninkových 
jednotek a 4 zápasy Superligy, do kterých se zapojilo jedenadvacet korfbalových nadějí, tedy dvě družstva 
českých lvíčat. Můžeme se tedy těšit, že zapojení českých lvíčat přinese kýžený efekt a návrat českého 
korfbalu do bojů o medaile na poli mezinárodním, kam se výběr trenéra Máši vydá již za měsíc. 
 

Uplynulý víkend se kromě prvních dvou kol Superligy konal i 
mezinárodní korfbalový žákovský turnaj v Ostravě, který pořádal 
Korfbalový klub TJ  Sokol Koblov. Z původně naplánového setkání zemí 
Visegradské čtyřky se nakonec na poslední chvíli omluvili Maďaři a 
Poláci, a tak se turnaj ve dvou věkových kategoriích konal jen za účasti 
tří zahraničních družstev ze Slovenska, kdy Slovenskou reprezentaci 
doplnila družstva SKK Dolphins Prievidza a KK SPU Nitra a tří družstev 
domácího TJ Sokola Koblov. Během sobotního programu pak bylo 

odehráno celkem jedenáct utkání, a to jak ve čtyřkovém, tak i klasickém osmičkovém korfbalu a dohromady 
diváci mohli vidět celkem 163 košů. 
 
Následující víkend je na programu tradiční Český pohár v žákovských kategoriích, který se hraje na 
venkovních hřištích. Již osmý rok po sobě jej pořádá korfbalový klub SK Náchod Plhov a i letos se zde sejdou 
nejlepší žákovská družstva z celé České republiky. Tradiční součástí  tohoto největšího žákovského 
korfbalového turnaje, který se hraje na travnatém povrchu, je i školení rozhodčích. Pod vedením zkušeného 
mezinárodního rozhodčího Lukáše Pazourka a jednoho z nejdéle sloužících českých rozhodčích Pavla 
Minarčíka se základního školení bude účastnit desítka nových adeptů, kteří absolvují během celého víkendu 
jak část teoretickou včetně písemných testů, tak samozřejmě i praktickou přímo na hřišti, kdy budou řídit 
zápasy pod dohledem školitelů. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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