
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zítra odjíždí český vicemistr KK Brno na druhý 
nejvýznamnější evropský pohárový turnaj – na 
Europa Shield 2020, který se letos koná v 
Německu. Během třídenního finálového turnaje 
se brněnští střetnou nejdříve v základní skupině 
s trojicí soupeřů a dle výsledků pak v bojích o 
konečné umístění. Realativně hratelný los 
základní skupiny přiřkl bněnským korfbalistům 
jako prvního soupeře KS Defenders Wroclaw, se 

kterým se utká hned v zahajovacím zápase celého turnaje v pátek od 17:00. I druhý den zahajuje brněnské 
družstvo program, když se od 9:45 utká s tureckým Kocaeli University SC a skupinu pak uzavře odpoledne 
od 15:00 zápasem proti německému KV Adler Rauxel. V neděli jsou pak na programu semifinálová střetnutí 
a zápasy o konečné umístění, když finále ES 2020 začíná ve 14:20 a všechna utkání bude možné sledovat 
živě na adrese: www.worldkorfball.sport 
  
Europa Shield je turnajem pro druhé a případně třetí družstva z evropských lig a je určen pro takzvané „B“ 
země, což znamená, že se jej neúčastní korfbalová družstva ze dvou nejlepších soutěží starého kontinentu 
– z nizozemské Korfballeague a belgické TopLeague. Proto je právě asi Europa Shield nejzajímavější soutěží 
starého kontinentu a pro česká družstva se jedná o turnaj mimořádně úspěšný, když v téměř dvacetileté 
historii jsou česká družstva ta nejúspěšnější. Není bez zajímavosti, že IKF tento turnaj však nebere jako 
prioritní, neboť stejně jako v loňském roce i nyní vyhlásila, že v případě, že se do konce měsíce nenajde 
pořadatel ročníku 2021, bude tento ročník zrušen. 
 
Úplnou novinkou letošního roku je Korfbalová 
akademie 2020, což je název pro velký 
korfbalový letní tábor, který se bude konat 
první týden v srpnu v rekreakčním areálu 
Pecka. Tento korfbalový tábor je určen pro děti 
ve věku 8 -14 let, které si budou moci užít celý 
týden s korfbalem, a to pod vedením 
reprezentačního trenéra Ivo Kracíka a dalších 
zkušených lektorů Školního korfbalu. Více 
informací včetně příhlášky můžete najít na 
speciálním webu: http://akademie.korfbal.cz/ 
 
Tento týden se v Prostějově, v hale Reálného Gymnázia, konala další významná akce. V rámci projektu 
Školního korfbalu, který materiálně a personálně podporuje Český korfbalový svaz a v rámci něhož jsou 
místní školy vybaveny potřebným korfbalovým vybavením a rovněž metodicky vedeny zkušeným lektorem 
Petrem Šnajdrem, se zde konal velký turnaj žáků 4. a 5.tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem deset družstev 
z devíti škol z Prostějova a blízkého okolí v kategorii minižáků a během korfbalového dne bylo odehráno na 
dvou hřištích dohromady 27 korfbalových zápasů a k vidění byly výborné sportovní výkony, když Pohár 
náměstka Olomouckého kraje za vítězství získala domácí RG a ZŠ Prostějov, před ZŠ Mellantrichova a ZŠ 
Kostelec na Hané. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 
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