
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Český mistr KCC Sokol České Budějovice 
ovládl ve francouzském Saint-Étienne 
kvalifikační turnaj na Pohár mistrů 
evropských zemí 2020. Souboj osmi 
družstev o dvě postupová místa na 
lednový finálový turnaj zvládl český 
úřadující mistr bez porážky a zaslouženě 
dokázal postoupit z prvního místa. 
Českobudějovičtí nejdříve v základní 
skupině porazili Cardiff City 16:2, následně 
FJEP Bonson 15:9 a stejným poměrem 15:9 
i katalánského mistra KC Barcelona. Asi 
nejvyrovnanější zápas sehráli čeští 
šampióni v semifinále, kdy ještě pár minut 

před koncem prohrávali s tureckým mistrem Marmara University SC 9:10, ale závěr zápasu zvládli 
excelentně a po výhře 12:10 postoupili do finále. Ve finále se je čekal opět katalánský mistr KC Barcelona, 
který v semifinále přemohl polský SK Sokol Serock, ale ani tentokráte neměl proti českému družstvu šanci a 
český mistr vedený nejlepším střelcem celého turnaje Vlastimilem Krejčím zvítězil jasně 22:15.  
 
Uplynulou sobotu se na pražském Strahově konal již 
osmnáctý ročník Ladronka Festu, který je tradičním 
festivalem sportu a dalších volnočasových aktivit. 
Pořadatelé festivalu oslovili i Český korfbalový svaz 
s nabídkou prezentace, a tak si návštěvníci měli možnost 
osahat i korfbal, jehož ukázku vedl na této celodenní akci 
manager Školního korfbalu Peter Bušík společně 
s bývalými úspěšnými hráči SK Smíchov Evou Čížkovou a 
Pavlem Minarčíkem. Díky tomu, že korfbal byl jako jedna 
z disciplín uvedených na soutěžní kartičce, poznávaly a 
zkoušely si jej aktivně stovky pražských dětí. 
 
Česká republika se ve světovém žebříčku korfbalových zemí udržela na sedmém místě, což odpovídá i jejímu 
umístění na posledním světovém šampionátu, který se v létě konal v jihoafrickém Durbanu. Prvenství drží 
suverénní Nizozemsko před Taiwanem a Belgií, následují Čína, Německo a Portugalsko. Největší posun 
žebříčkem nahoru zaznamenal Surinam, který při své historicky první účasti na Mistrovství Světa obsadil 
šestou příčku, a to jej vyneslo o jedenáct příček vzhůru až na desáté místo. Naopak největší propad 
zaznamenalo Rusko, které patřilo ještě před pár lety mezi širší okruh medailových adeptů a po poklesu o 
šestnáct míst mu patří aktuální až 38.místo ve světovém žebříčku. 
 
Český korfbalový svaz byl nucen zrušit plánovaný Pohár svazu v korfbal4, jež byl dlouhodobě naplánován 
na první říjnovou sobotu do Zruče nad Sázavou. Po dvou úspěšných letech se čtyřkový korfbal jevil jako 
vhodný doplněk přípravy korfbalových družstev. V letošním roce se však ve stanoveném termínu žádné 
družstvo nepřihlásilo a po urgenci projevily zájem pouhé dva týmy, a tak pořadatelé rozhodli, že v roce 2019 
se tradiční čtyřkový Pohár svazu konat nebude. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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