
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V ukrajinském Lvově se o víkendu konal 
kvalifikační turnaj na Mistrovství Evropy 
2020 kategorie B, které se příští rok bude 
konat v Polsku. Celkem sedm družstev 
usilovalo o poslední dvě volná místa. 
Favorit celého klání Turecko nedal 
žádnou šanci žádnému ze soupeřů ve 
skupině ani v semifinále a ani ve finále a 
přesvědčivě turnaj ovládl, když pět 
zápasů zvládl s famózním celkovým skóre 
109:30. Vstupenku na evropský 
šampionát si vybojovolo ještě druhé 

Švýcarsko, pro které se jedná o historický úspěch, neboť historie korfbalu v této zemi má pouze pár let. Třetí 
místo a pozici náhradního družstva získalo Řecko, které po většinu zápasu prohrávalo v boji o bronz 
s domácí Ukrajinou, ale nakonec si připsalo cenné vítězství a mohlo slavit historický úspěch. Osmička 
družstev na Mistrovství Evropy 2020 „B“ pak má následující složení: Polsko, Slovensko, Irko, Wales, Francie, 
Skotsko, Turecko a Švýcarsko. 
 
V soutěžích pořádaných Českým korfbalovým svazem bylo na programu první kolo České korfbalové 
extraligy, které přineslo vysoké výhry týmů, které v minulé sezóně úspěšné nebyly. V prvním zápase nového 
ročníku jasně zvítězil domácí SK RG Prostějov nad hostujícím MS YMCA Znojmo poměrem 26:18, když zápas 
zcela ovládla nezastavitelná reprezentantka Renata Havlová s devíti koši. V repríze finále ČKE pak KK Brno 
nedalo žádnou šanci obhájci titulu a nejúspěšnější družstvo české korfbalové historie KCC Sokol České 
Budějovice deklasovalo na jeho palubovce poměrem 14:24. Na svou extraligovou premiéru tak zatím čeká 
nováček nejvyšší soutěže SK Plhov Náchod, který se poprvé v extralize představí již tuto neděli v zápase 
proti českobudějovickým obhájcům prvenství z minulé sezóny. 
 
V sobotu pak začala prvním kolem i Liga mladších žáků, kterou vedle vnitroklubových skupin hraje 
v celostátní soutěži celkem osm družstev, která se vždy utkávají na dvou turnajích. Prvnímu kolu jasně 
dominovala družstva SK RG Prostějov a MS YMCA Znojmo, která si připsala po třech výhrách a obsadila čelo 
tabulky před třetím KC SPSŠ Tábor. Nejlepšími střelci po třech odehraných zápasech jsou prostějovský Adam 
Jankovič se sedmnácti koši, před znojemským René Křupalem s koši jedenácti. Mezi dívkami je zatím 
držitelkou koruny nejlepší střelkyně Anežka Wranová z družstva MS YMCA Znojmo. 
 
O první trofej nové sezóny se o víkendu bojovalo v Portugalsku, jež je 
častým soupeřem českého reprezentačního družstvo (v posledním měření 
sil vyhráli naši reprezentanti na MS 2019 v boji o sedmé místo poměrem 
17:16) a zároveň i sousedem ve světovém žebříčku zemí, ve kterém mu 
patří šestá pozice v minimálním náskokem 0,55 setin bodu před Českou 
republikou. Vítězem portugalského Superpoháru se stalo nejúspěšnější 
družstvo posledních let NC Benfika vedené známým korfbalovým 
všeumělem Jorge Alvesem, který byl v minulosti úspěšným mezinárodním 
rozhodčím a aktuálně se aktivně podílí na činnosti v  několika komisích 
Mezinárodní korfbalové federace. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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