
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Český mistr KCC Sokol České 
Budějovice odjíždí ve druhé 
polovině tohoto týdne na 
kvalifikační turnaj na Pohár mistrů 
evropských zemí 2020. Finálový 
turnaj Europa Cupu se bude konat 
na začátku ledna 2020 v Maďarsku 
a postup na tento nejvyšší evropský 
klubový turnaj si na základě 
výsledku minulého ročníku 

vybojovali mistři Nizozemska, Belgie, Anglie, Německa, Portugalska a Maďarska. Českého mistra čeká po 
několika letech opět ošidná kvalifikace, kam jej poslalo svým neúspěšným vystoupením KK Brno, které na 
posledním ročníku obsadilo nepříliš lichotivé sedmé místo. Jihočeští svěřenci trenéra Ivo Kracíka však vyráží 
i tak do Francie v roli jednoho ze žhavých favoritů na dvě postupová místa, o jejichž složení bude rozhodnuto 
v neděli 15. září po odehrání semifinálových zápasů, které jsou na programu časně ráno v 8:15 a v 9:20. 
 
Většina extraligových družstev využila minulý víkend k zápasové přípravě, když 
se zúčastnila tradičního, již devatenáctého ročníku, Mayor Cupu, který se konal 
ve slovenském městě Prievidza, jež je baštou slovenského korfbalu. Na 
poslední chvíli se z turnaje, z důvodu několika zranění v dámské polovině týmu, 
omluvil SK RG Prostějov, ale i tak měla česká družstva na turnaji nejpočetnější 
zastoupení. Do semifinále postoupila hned tři extraligová družstva a 
z konečného prvenství se radoval tým MS YMCA Znojmo. Znojemští ve finále 
porazili nejlepší maďarské družstvo posledních let SZAC 1908 Budapešť 
rozdílem jediného koše a z bronzu se radoval nováček nadcházejícího ročníku 
extraligy SK Náchod Plhov, když stejně těsně porazil omlazený tým KK Brno. 
Poslední český zástupce na turnaji VC Kolín si pak odvezl konečné páté místo. 
 
Trenérsko-metodická komise Českého korfbalového svazu rozhodla, že v nejvyšší české soutěži – tedy 
v České korfbalové extralize se v sezóně 2019-2020 nově uplatní pravidlo, které jako experiment bude 
zavedeno v několika evropských klubových soutěžích. Podstatou je to, že exekutorem penalty musí být ten 
útočník, jehož šance byla zmařena, což může přinést snížení počtu proměněných penalt a zároveň 
„spravedlivější“ pořadí v tabulkách střelců. Jedinou výjimkou je situace, kdy by střelec byl zraněn a musel 
před penaltou vystřídat a provedení penaltového hodu by pak připadlo na libovolného jiného hráče 
v útočné polovině. 
 
S blížícím se juniorským evropským šampionátem, který bude v Prostějově zahájen již za 33 dní, začínají na 
obrátkách nabírat organizační přípravy a rovněž přípravy jednotlivých družstev. Širší nominace české 
reprezentace čítá, pod vedením trenérů Ivo Kracíka a Davida Konečného, celkem 21 jmen, ze kterých bude 
po dvou přípravných soustředěních vybrána čtrnáctka vyvolených, jež bude bojovat o evropské medaile. To 
anglická trenérka Corinne Buckland již zveřejnila finálních šestnáct jmen, které budou reprezentovat zemi 
Albionu. Hned sedm hráčů má výběru družstvo Tornadoes, které skončilo v anglické lize na čtvrtém místě a 
hlavní hvězdou výběru je pak syn trenérky Shane Buckland, jež figuroval v minulé sezóně s devadesáti koši 
na šestém místě střelecké tabulky anglické korfbalové Premier Division.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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