
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po odehrání Mistrovství Evropy 2019 hráčů do 21 let se 
začínají rozbíhat i další domácí soutěže a uplynulý 
víkend byly odehrány první čtyři zápasy České 
dorostenecké korfbalové extraligy. Novinkou je v této 
soutěži zapojení slovenského reprezenatčního výběru 
do 19 let, který ve své zemi prakticky nemá žádné 
soupeře. Opět se tak ukazuje, že Česká republika hraje 
ve Visegrádském prostoru korfbalový prim, když v 1.ČKL 
působí již druhým rokem družstvo Defenders Wroclaw 
a po několikaletém působení SKK Dolphins Prievidza 
v ČKE se nyní zapojují slovenští sousedé i do nejvyšší 

dorostenecké soutěže. Navíc toto zapojení bude pravděpodobně i výkonnostně kvalitní, protože po dvou 
zápasech je slovenský výběr na druhém místě tabulky a Oliver Ondrejec je s 11 koši na čele tabulky střelců. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF se na svých 
stránkách pochlubila tím, že získala grant 
z prostředků Evropské unie na rok 2020 Erasmus 
+ Sport. Společně s pěti dalšími partnery, kterými 
jsou švýcarská federace SWISS Korfball, 
nizozemská KNKV, ukrajinská All-Ukrainian 
Korfball Federation, polská federace Polski 
Zwiazek Korfballu a turecká Marmara Unversity, 
tak získala IKF prostředky na rozvoj a realizaci trenérských kursů první a druhé úrovně a rovněž na rozvoj 
dalších aktivit v těchto partnerských zemích. 
 
Český korfbalový svaz obdržel od presidenta Mezinárodní korfbalové federace IKF děkovný dopis za 
pořadatelství Mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se tento měsíc konalo v Prostějově. President Jan 
Fransoo, který se opakovaně omluvil ze své neúčasti na tomto šampionátu, vyzdvihl zejména spolupráci 
s místními školami, které dokázaly zaplnit hlediště a vytvořit skvělou atmosféru, kterou si korfbal zaslouží, 
ale na mnoha významných mezinárodních akcích není samozřejmostí. Rovněž poděkoval mnoha 
pomocníkům z prostějovského klubu, kteří měli velký podíl na mimořádném úspěchu celé akce a na její 
viditelnosti v Prostějově a okolí. 
 

Další akcí na mezinárodním poli pak bude o 
nadcházejícím víkendu kvalifikace na Mistrovství Evropy 
2020, která se odehraje na Ukrajině. V sedmém 
největším ukrajinském městě, kterým je s více než 700 
tisíci obyvatel Lvov, se uskuteční kvalifikační turnaj o 
poslední dvě volná místa na Mistrovství Evropy B , které 
se bude v říjnu 2020 konat v Polsku. V pátek 1.listopadu 

bude turnaj zahájen zápasem Řecko – Arménie a následovat bude, po slavnostním zahájení,  zápas domácí 
reprezentace proti největšímu favoritovi  turnaje – proti Turecku. Dalšími účastníky budou ještě Bělorusko, 
Švýcarsko a Švédsko. Rozhodnuto o postupujících pak bude v neděli 3.listopadu po semifinálových utkáních, 
které jsou na programu v 9:35 a 10:40 místního času. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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