
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superliga 2019 – první ročník soutěže, která byla „super“ 
v mnoha ohledech zná prvního držitele cenné trofeje. 
Vítězným družstvem se stal Alligators Team vedený 
reprezentačním trenérem Ivo Kracíkem, který ve skvělém 
finále zdolal PRO Bananas 15:11. Třetí místo vybojovalo 
družstvo MS Team po vítězství až v prodloužení nad Hooks 
Teamem, když Golden Goal vstřelila Lucie Šebelová. 
Nejlepším střelcem nové soutěže byl člen reprezentačního 
družstva Patrik Nguyen s 32 koši před svým spoluhráčem 
Ivanem Žákem. Nejlepší dámskou střelkyní pak byla Denisa 

Kolářová s 22 koši před Miloslavou Mensovou. Celkem bylo v nové soutěži během měsíce a půl odehráno 
24 zápasů a do zápasů se zapojila více než stovka hráčů z České republiky, Slovenska, Maďarska a 
Nizozemska. 
 
Finálový den Superligy 2019 využila k slavnostnímu 
oznámení nominace reprezentace do 17 let, která 
měla Superligu jako součást herní přípravy před 
Světovým pohárem do 17 let, který se na konci června 
bude konat v Nizozemsku. Trenér Jakub Máša 
nominoval šestnáct mládežnických sportovců, kteří za 
ovací diváků, v českém reprezentačním národním 
dresu, přijali symbolicky nominaci na závěrečný turnaj 
a osobně jim gratuloval předseda Českého 
korfbalového svazu Daniel Valeš. Nominováni byli: Josef Valenta, František Valenta, Rostislav Kortus, Daniel 
Kortus, Jiří Kohl, Marek Štěpánek, Jakub Šťastný, Adam Lorenz, Klára Nováková,  Anna Drobníková, Lucie 
Šrůtová, Jitka Štěpánová, Šárka Juklová, Tereza Němcová, Kateřina Nevludová a Vendula Bartošová. 
 
Největší letošní beach korfbalová akce se konala ve čtvrtek v ostravském areálu Várenská, když se na 
čtyřech pískových hřištích odehrálo celkem 57 zápasů ve čtyřech věkových kategoriích, což je úžasný 
výsledek aktivit projektu Školního korfbalu, z něhož všechna školní družstva vznikla. Do soutěží se zapojilo 
celkem 30 školních korfbalových družstev, která se utkala o trofej určenou pro nejlepší školu 
Moravskoslezského kraje. Tu si odnesla opět ZŠ Bohumínská Ostrava, která dokázala zvítězit ve třech 
věkových kategoriích a odešla poražena pouze v kategorii starších žáků, kde její družsvo podlehlo ve finále 
ostravskému Biskupskému Gymnáziu. 
 
V sobotu 15.června se v prostějovské hale Reálného Gymnázia konala, kromě superligových bojů, i Valná 
hromada Českého korfbalového svazu. Tento rok, jako každý lichý, se jednalo o volební Valnou hromadu, 
která kromě tradičních povinností, jako je například schválení Zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulý 
rok, či schválení rozpočtu na rok 2019, volila i nový Výkonný výbor na další dvouleté období. Předsedou 
Českého korfbalového svazu byl, již na čtvrté po sobě následující volební období, zvolen Daniel Valeš, 
místopředsedou zůstává Lukáš Filip a vedle zkušeného Jakuba Máši, který bude rovněž sloužit již ve čtvrtém 
volebním období v řadě, zvolila Valná hromada do nejvyššího výkonného orgánu i dvě ženy s bohatou 
korfbalovou minulostí – Anetu Lešanskou a Denisu Kolářovou. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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