
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu 
vypsala a zveřejnila podmínky, za kterých je možné se 
účastnit druhého ročníku korfbalové soutěže s názvem 
SUPERLIGA 2020. První ročník této soutěže byl velmi 
úspěšný, přinesl celkem 24 skvělých utkání a ovládl jej tým 
Aligators sestavený kapitánem Ivo Kracíkem. Kapitáni 
superligových družstev se mohou přihlásit do 15.12. 2019, 
když novou podmínkou je maximální účast 4 
reprezentantů v jednom družstvu, která je rozšířena i na 
reprezentanty ostatních zemí, kteří se účastnili letošního 

Mistrovství Světa v Jihoafrické republice. Zároveň STK vypsala i výběrová řízení na pořadatelství jednotlivých 
hracích dní, kterými jsou: 16.-17.5. 2020, 30.-31.5. 2020 a 13.-14.6. 2020, kdy je na programu semifinále a 
finále soutěže. Více informací je možné nalézt na webu: http://superliga.korfbal.cz/ 

 
Zajímavostí na domácí ligové scéně je ta skutečnost, že poprvé 
v historii se kolo 1.České korfbalové ligy hrálo v Polsku. 
Pořadatelství 3.kola 1.ČKL získalo dle rozpisu polské družstvo 
Defenders Korfball Wroclaw, které již druhou sezónu hraje druhou 
nejvyšší českou soutěž. Na zápasy před polskými fanoušky zavítala 
i regionální polská televize a domácí družstvo dokázalo výborným 
výkonem vybojovat i cenné první vítězství v tomto ročníku, když 
překvapivě porazilo silný SK Plhov Náchod, když za přispění 9 košů 
Mateusze Spychaly se radovalo po výsledku 24:17.  
 

President Mezinárodní korfbalové federace IKF Jan 
Fransoo navštívil po minulém týdnu, kdy byl v Asii, i 
jihoamerický kontinent. Po oficiálním setkání se 
zakládajícím presidentem Peruánské korfbalové federace 
Javierem Rojasem Durandem v hlavním městě Limě 
vyjádřil president IKF přesvědčení, že v příštím roce přivítá 
Mezinárodní korfbalová federace další zemi z amerického 
kontinentu, který je v současné době třetím korfbalově 
nejaktivnějším i nejúspěšnějším kontinentem světa. 

 
Pohled do statistik nejvyšší nizozemské soutěže, která je nejkvalitnější soutěží světa a určuje trend 
špičkového korfbalu, nabízí po čtyřech odehraných kolech a celkem tedy dvaceti zápasech řadu zajímavostí. 
Nově zavedené pravidlo o zelené kartě, která je udělena po tvrdém či nesportovním faulu a znamená 
pětiminutové nutné vystřídaní potrestaného, bylo využito zatím čtyřikrát, když prvním hříšníkem byl 
Richard Kunst z PKC. Kromě zelených karet byla udělena i jedna karta červená, kterou dostal ve 4.kole za 
napadení soupeře Chris van Haren z DVO. Statistiky ne/proměněných penalt, které musí střílet stejně jako 
v české nejvyšší soutěži ten, komu byla zmařena šance na skórování, ukazují, že neproměněných penalt je 
více než 21,6%. Ve dvaceti zápasech bylo vystřeleno celkem 180 penaltových hodů, ze kterých bylo 
neproměněno 39 pokusů. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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