
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V neděli byla finálovým zápasem 
Supercupu 2019 symbolicky zahájena další 
sezóna korfbalových soutěží v Nizozemsku 
a v Belgii. O Supercup se v belgických 
Antwerpách utkala vítězná družstva 
nizozemské a belgické venkovní soutěže – 
tedy belgický mistr AKC/Luma a 
nizozemský DOS´46. Belgický šampión pod 
vedením trenéra Bo van Hoofa se musel 
vyrovnat s odchody dvou reprezentačních 
opor a v ostře sledovaném duelu na 
nizozemského protivníka vůbec nestačil, 
když po prvním půli prohrával 6:15. 
DOS´46 si zkušeně pohlídal i druhý poločas 

a po vítězství 25:12 prodloužil nadvládu nizozemských družstev, která trvá od prvního ročníku Supercupu,  
jež se odehrál v roce 2013. 
 
Již o tomto víkendu začíná tradiční přípravný turnaj ve slovenské Prievidzi, který 
využívají i mnohá česká družstva. Na devatenáctý ročník Mayor Cupu se přihásilo 
celkem deset družstev a rovná polovina je z českých soutěží. Turnaj je nalosován tak, 
že družstva jsou rozdělena do dvou pětičlenných skupin – ve skupině A se utkají 
domácí Prievidza, maďarský MAFC a extraligová družstva KK Brno, SK RG Prostějov a 
SK Náchod Plhov, ve skupině B jsou pak junioři Prievidzy, kteří budou hrát v této 
sezóně v nejvyšší české dorostenecké soutěži, nejlepší maďarský tým posledních let 
SZAC 1908 Budapest, slovenský mistr Nitra a česká družstva MS Znojmo a VKC Kolín. 
V rámci sobotního programu jsou na programu zápasy ve skupinách, v neděli pak 
vyřazovací boje a zápasy o konečné umístění. 
 
Začátek sezóny pro česká družstva na domácích palubovkách je pak naplánován na sobotu 5.října 2019, kdy 
Český korfbalový svaz pořádá již třetí ročník Poháru svazu v korfbal4. České kluby obdržely v tomto týdnu 
prvotní informace o jednodenním turnaji, který v minulém roce ovládlo družstvo MS YMCA Znojmo, když 
v dramatickém zápase zdolalo svého finálového soupeře KCC Sokol České Budějovice až po penaltovém 
rozstřelu a obhájilo prvenství z roku 2017, kdy se Pohár svazu v korfbal4 konal poprvé. MS YMCA Znojmo 
tak může dovršit zlatý hattrick a potřetí se zapsat do historie jako vítěz nejvyšší české soutěže ve čtyřkové 
variantě korfbalu. 
 
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF byla opětovně zmíněna Thajská korfbalová asociace, 
která byla během Mistrovství Světa 2019 oficiálně oceněna za největší nárůst členské základny. Korfbalové 
aktivity v Thajsku jsou podporovány zejména ze strany nejlepšího asijského družstva, kterým je dlouhodobě 
Taiwan. Zástupci taiwanské federace v čele s hlavní trenérkou Bird Hsieh, presidentem IKF Asia Inglish 
Huangem a několika elitními hráči třetího týmu světového šamionátu pořádali promoční a vzdělávací 
aktivity, které mají výraznou podporu thajských autorit, za jejichž podpory se bude v příštím týdnu konat i 
druhý národní thajský šampionát. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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