
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uplynulý víkend patřil opět 
Superlize 2019, ve které bylo 
během soboty a neděle 
sehráno osm zápasů. Nově 
vytvořená soutěž již vstupuje 
do své finální fáze, když 
v sobotu 15.6. jsou programu 
semifinálová střetnutí a den 
poté první ročník Superligy 
vyvrcholí zápasy o konečné umístění. K vidění bylo několik velmi kvalitních korfbalových zápasů a nesporný 
je i přínos pro juniorský reprezentační výběr trenéra Jakuba Máši, který se intenzivně připravuje na Světový 
pohár 2019 U17, který se bude na konci června konat v Nizozemsku a kam naši mladí reprezentanti pojedou 
s nemalými ambicemi. 
 
Minulý víkend patřil i českým nadějím ve věkové kategorii do 15 let, kteří se pod vedením trenérského dua 
Šnévajs-Lešanská připravují na letní Mistrovství Evropy U15, jež se bude konat v maďarském hlavním městě 
Budapešti. Z třicítky zúčastněných v nově vytvořené nejmladší kategorii pojede dvacítka nominovaných na 
vrchol letošní sezóny, který bude kromě halové verze obsahovat i doprovodný program ve formě turnaje 
v beach korfbalu. Finální nominace je složena z celkem šesti klubů z celé České republiky a své zástupce má 
výběru SK RG Prostějov, KK Brno, KK Sokol Koblov, MS YMCA Znojmo, VKC Kolín a SK Respo Kutná Hora. 
Mnohem více můžete o našich nejmladších reprezentantech zjistit na jejich profilu na Facebooku. 
 

Zajímavý byl první červnový víkend i evropských soutěžích,  
když finálové zápasy se hrály třeba v Katalánsku či Anglii. Katalánským 
mistrem 2019 se stalo družstvo KC Barcelona po finálové výhře 28:23 
nad CK Vallparadís, který se v lednu prezentoval 4. místem na Europa 
Shieldu v Prostějově a následně zničeným hotelovým pokojem.  
To anglický mistr zůstává i po 
dvanácté za sebou stejný.  
Neuvěřitelným závěrem dokázal 
KC Trojans vyhrát ostře sledované 

velké anglické finále v olympijské Cooper Box Aréně, které přenášela 
živě i stanice BBC Sport, poměrem 19:18, když ještě  
12 minut před koncem prohrával s vítězem Europa Shieldu 2019  
BEC Korfball Club 13:18.  
 
K velké senzaci došlo na Slovensku, když mistrem Slovenska se poprvé v historii stalo družstvo KK SPU Nitra, 
když zdolalo mnohonásobného a v historii slovenského korfbalu jediného šampióna SKK Dolphins Prievidza. 
Nitranští dokázali obhájce titulu během sezóny třikrát porazit a zaslouženě slaví první titul Mistra Slovenské 
republiky. Ligová soutěž se na Slovensku hraje formou korfbal4, ale ve verzi na jeden koš, což je verze méně 
dynamická než rozšířenější korfbal4 na dva koše. KK SPU Nitra tak zúročil stálost sestavy a tréninkové 
nasazení během celé sezóny a může se těšit na první účast na kvalifikaci Poháru mistrů evropských zemí, 
která se v září bude konat ve Francii. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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