
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V pátek byla na plaubovce úřadujícího mistra 
Nizozemska Fortuny Delft zahájena nejvyšší 
nizozemská korfbalová soutěž Korfballeague. První 
koš nového ročníku vstřelil nizozemský 
reprezentant v dresu domácího družstva Daan 
Preuninger a vyprodaná hala věřila domácím, že 
dokáží porazit velkoklub PKC Papendrecht, když 
ještě dvě minuty před koncem vedli 22:20. Závěr 
však patřil PKC a poslední koš zápasu vstřelil další 
reprezentační hráč Olav van Wijngaarden, když 
z téměř totožného místa uzavřel konečný výsledek 
zápasu na 22:22. První místo v tabulce tak po 

prvním kole patří družstvu DOS´46, které nizozemský titul získalo naposledy v roce 2009.  
 
Víkend patřil rovněž tradičnímu mezinárodnímu turnaji, který se koná v nizozemském 
městě Stadskanaal a kam se sjelo celkem 12 korfbalových družstev ze tří kontinentů. 
Korfbalově exotické Filipíny a Maroko doplnila evropská družstva z britských ostrovů, 
Katalánska, Maďarska, Německa a samozřejmě domácí Stadskanaal´74. Vítězem 
19.ročníku turnaje se stalo katalánské družstvo Platja dÁro Korfball Club, které prošlo 
turnajem přesvědčivě a ve finále zdolalo druhý katalánský tým CK Badalona poměrem 
11:6 a mohlo se radovat z cenného prvenství. Na třetím místě se pak umístilo domácí 
družstvo Stadskanaal´74 po vítězství nad německým družstvem Albatros.  

 
Český korfbalový svaz v tomto týdnu oficiálně 
potvrdil svou připravenost a přihlásil juniorskou 
reprezentaci České republiky U21 na Mistrovství 
Světa U21 2020, které se bude konat na Taiwanu 
ve městě Taipei. Místo však naši juniorští 
reprezentanti na tomto světovém šampionátu 
nemají ještě jisté, protože z důvodu sedmé příčky 
na ME U21 2019 jsou aktuálně v pozici prvního 
náhradníka. Mistrovství Světa U21 2020 je 

plánováno pro 12 družstev, když dle kvalifikačního klíče patří 6 míst Evropě na základě výsledku ME U21, 4 
místa jsou přidělena nejlepším družstvům z asijsko-oceánského šampionátu a po jednom pak mají Afrika a 
Amerika, pro něž je však účast ve východní Asii dosti velkým otazníkem. 
 
Víkend na domácí scéně přinesl ustanovení nového rekordu této sezóny v počtu udělených karet, když do 
statistik Disciplinární komise se zapsalo hned šest hříšníků, kteří si od rozhodčích mohli z blízké vzdálenosti 
prohlédnout žlutou kartu. Po dvou žlutých kartách bylo k vidění u obou extraligových zápasů, když ke dvěma 
náchodským hráčům (Radka Čermáková, Filip Šmíd) se připojil prostějovský kapitán Petr Galíček a brněnský 
trenér Jakub Máša. Další dvě karty pak spatřili v dorostenecké extralize v Pardubicích brněnský hráč Adam 
Lorenz za nesportovní chování a českobudějovický trenér Ondřej Čierný za opakované výroky na adresu 
rozhodčích. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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