
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korfbalový rok 2020 nabírá rychle obrátky a první víkend přinesl 
hned čtyři extraligové zápasy, které se vyznačovaly mnohými 
překvapeními. Leden 2020 bude patřit tradičně evropským 
pohárovým soutěžím, když již zítra začíná v Budapešti finálový 
turnaj Poháru mistrů evropských zemí Europa Cup, kde se mezi 
osmičkou nejlepších 

klubů starého kontinentu představí český mistrovský tým KCC 
Sokol České Budějovice. Na konci ledna pak čeká na druhé 
družstvo minulé sezóny KK Brno Europa Shield – tedy druhý 
nejvýznamnější klubový evropský turnaj, jež se letos bude konat 
v německém Bergisch Bladbachu. 
 
V průběhu prvních měsíců nového roku je naplánavána celá řada reprezentačních soustředění 
mládežnických talentů, kteří se budou připravovat na své sezónní vrcholy. Prvním bude Mistrovství Evropy 
U19, které se bude konat tradičně o Velikonocích v nizozemském Leeuwardenu. Na poslední červnový 
víkend pak do Nizozemska vycestují i reprezentační výběry U17 a U15, které čeká Světový pohár U17 
v Schijdelu a rovněž obhajoba zlata na Mistrovství Evropy U15, jež by se letos mělo konat v Drachtenu. 
Závěrečným juniorským vrcholem bude pak Mistrovství Světa U21, které se uskuteční na Taiwanu, kam se 
v historii čeští junioři podívají již potřetí, když zde byli již v roce 1994 a 2008. Ve hře zůstává i možná účast 
českého elitního a juniorského výběru na evropském turnaji Světového poháru v beach korfbalu 2020, jež 
se bude konat v Haagu 7.-8. srpna. 
 
Domácí korfbalová scéna nabídne mnoho vrcholů – prvním bude nepochybně finále České korfbalové 
extraligy, jež se bude konat 25.dubna. Následuje druhý ročník Superligy, který zabere tři víkendy v květnu a 
červnu a finále se odehraje v neděli 14.června. Dalšími, již tradičními a zaběhnutými, jsou turnaje K4 pro 
všechny mládežnické kategorie v Brně, žákovský Český pohár v Náchodě, Mistrovství ČR v beach korfbalu 
ve všech kategoriích, Mistrovství ČR v korfbal4 a na magický rok 2020 by Český korfbalový svaz rád oživil 
Maxikorfbal, který byl po dvě desítky let tradičním setkáním korfbalistů všech výkonnostních úrovní při 
venkovním turnaji. Úplnou novinkou pak bude prázdninový tábor pro děti ve věku 9-15 let, který se dnech 
1.-8.srpna bude konat v Pecce u Jičína. 
 

Vrcholem reprezentační sezóny bude 
Mistrovství Evropy 2020, jež se bude konat 
v Belgii a je určeno pro nejlepších družstev 
starého kontinentu. Česká republika patří 
stále v historickém žebříčku halových 
evropských šampionátů mezi nejlepší 
družstva Evropy, když od roku 1998, kdy se 
poprvé hrálo ME v hale, získala stříbro 
v roce 2002 v katalánské Barceloně a dva 
bronzy v letech 2006 v Maďarsku a 2010 

v rotterdamské hale Ahoy a figuruje na třetím místě za suverénním Nizozemskem, které vyhrálo všech 
předchozích sedm evropských šampionátů, a Belgií, která byla pětkrát na stříbrné pozici. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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