
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na webových stránkách Mezinárodní 
korfbalové federace bylo zveřejněno 
složení a vylosování předkola Europa 
Cupu 2020, které se bude konat ve 
francouzském Saint Etienne a do kterého 
se zapojí celkem osm mistrovských 
družstev. Český mistr KCC Sokol České 
Budějovice byl nalosován do skupiny A, 
kde se střetne postupně s waleským 

Cardiff City KC, francouzským FJEP Bonson a katalánským mistrem KC Barcelona. Pro udržení naděje na 
postup na finálový turnaj, který se bude na začátku ledna konat v Maďarsku, musí české mistrovské družstvo 
skončit ve skupině nejhůře na druhém místě a následně uspět v semifinále proti jednomu z týmů ze skupiny 
B, kde jsou mistři Turecka (Marmara University SC), Slovenska (KK SPU Nitra), Skotska (Edinburg Maveriks) 
a Polska, kde se nejlepším družstvem minulé sezóny stal silný KS Sokol Serock s mnoha polskými 
reprezentanty. 
 
Sportovně technická komise Českého korfbalového svazu po obdržených připomínkách ze strany klubů 
zveřejnila konečnou podobu termínové listiny na nadcházející sezónu 2019-2020. Nová sezóna bude 
zahájena v sobotu 5.října, kdy se ve Zruči nad Sázavou bude konat Mistrovství ČR v korfbal4, které ČKS pro 
elitní kategorii pořádá již třetím rokem. Ligové soutěže pak budou zahájeny den poté, kdy se v neděli 6.října 
na třech turnajích sejde všech devět družstev 1.České korfbalové ligy, a to v Náchodě, v Prostějově a v Brně. 
Velký finálový den, kdy se odehrají finále ČKE, ČDKE a 1.ČKL, je na programu 25.dubna 2020 a finále 
Superligy 2020 pak 14.června 2020. 
 
Uplynulé Mistrovství Světa 2019, které před deseti dny skončilo v jihoafrickém Durbanu, zaznamenalo i 
mediální úspěchy, když tisková zpráva o výsledku české reprezentace, která po osmi letech dokázala opět 
vybojovat postup na Světové hry, se objevila na i webu České televize, kde poslední korfbalový příspěvek 
byl z finálového dne minulé sezóny. Spolupráce s Českou televizí by pak měla pokračovat i během 
nadcházejícího juniorského Mistrovství Evropy, které bude ČKS pořádat v Prostějově a opět je naplánováno 
živé internetové vysílání ze zápasů českého týmu a z finálových zápasů.   
 
Vedení Mezinárodní korfbalové federace ocenilo pětici národních 
korfbalových federací za mimořádné přínosy pro korfbal. IKF zvolilo 
cestu ocenění národních svazů místo dříve používaného udělování 
cen jednotlivcům, a to na základě návrhu presidenta srílanské 
federace Pushpy. IKF světovou korfbalovou cenu získalo Thajsko za 
největší nárůst členské základny, Nový Zéland za nejlepší rozvoj elitní 
reprezentace a posun v rankingu IKF, Francie za excelentní správu a 
zodpovědné zapojení ve všech oblastech včetně účastí na turnajích a 
pořadatelství, Nizozemsko za první IKF Beach ME konané v roce 2017 a zorganizované jako skutečná událost 
evropského formátu a konečně Anglie, která získala cenu za inovace díky dlouhodobému zapojení sociálních 
médií, propagaci anglického finálového dne, které bylo velkou sportovní událostí nejen pro korfbalovou 
veřejnost. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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