
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila 
rozlosování základních skupin Poháru mistrů 
evropských zemí Europa Cupu 2020, který se 
bude na začátku příštího roku ve dnech 9.-
11.ledna 2020 konat v maďarském hlavním 
městě Budapešti. Český mistr KCC Sokol České 
Budějovice prošel úspěšně podzimní kvalifikací a 
vybojoval si účast na finálovém turnaji, kde se 

bude snažit navázat na tři své předchozí bronzové úspěchy, které na tomto nejvyšším evropském klubovém 
klání v minulosti vybojoval. V základní skupině A narazí české mistrovské družstvo postupně na 
portugalského mistra NC Benfica, nizozemského šampióna KV Fortuna Delft a nakonec na katalánského 
soupeře z kvalifikace KC Barcelona. Druhou skupinu pak tvoří KC KWIK z Belgie, KC Trojans z Anglie, německý 
SG Pegasus Rommerscheid 1991 e.V. a domácí SZAC 1908 Budapest. 
 
Současně bylo zveřejněno i rozlosování druhé nejvyšší 
klubové evropské soutěže Europa Shield, kde české 
kluby patří dlouhodobě k nejúspěšnějším v počtu 
dosažených medailových umístění, když v předchozích 
osmnácti ročnících slavily šestkrát zlato, třikrát stříbro 
a třikrát bronz. Českou republiku bude, ve dnech 24.-
26.ledna 2020 v německém Bergish Gladbachu, 
reprezentovat vicemistr KK Brno, který se v základní skupině utká B s polským KS Defenders Wroclaw, 
s tureckým Kocaeli University SC a s německým KV Adler Rauxel, se kterým bude patřit k jasným favoritům 
na postup do semifinále. Druhá základní skupina má složení: KC BEC (Anglie), KC Vallparadís (Katalánsko), 
Grupo DdBD (Portugalsko) a TuS Schildgen 1932 (Německo).  

 
Známý nizozemský korfbalový misionář Theo van der Linde opět 
v těchto dnech působí na africkém kontinentu, kde se díky jeho 
angažovanosti konala i dvě kontinentální mistrovství černého 
kontinentu. Tentokráte rozvojové aktivity byly zaměřeny na 
Keňu, kde se pod jeho vedením konal trenérský kurz IKF Coach 
Course Level I, který úspěšně absolvovalo 17 budoucích 
korfbalových trenérů. Korfbal byl rovněž zařazen na program 
keňského národního universitního šampionátu KUSA Games, 
který se bude konat příští týden a universitní sportovci budou 
soutěžit v celkem 25 sportovních disciplínách. 

 
Velká událost čeká domácí nejvyšší korfbalovou soutěž – Českou korfbalovou extraligu, když poslední hrací 
den roku 2019 budou oba zápasy ČKE přenášeny živě v internetovém vysílání www.tvcom.cz. Český 
korfbalový svaz byl osloven s nabídkou tohoto multisportovního portálu k testovacímu vysílání a v neděli 
15.prosince tak budou moci diváci sledovat oba extraligové zápasy v živých přenosech, tedy ve 14:30 zápas 
vedoucích družstev aktuální tabulky SK RG Prostějov vs. KK Brno a v 16:30 pak duel mistrovského KCC Sokol 
České Budějovice s ambiciózním nováčkem SK Plhov Náchod. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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