
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uplynulý víkend proběhl v německém 
Berglish Gladbachu 19.ročník druhého 
nejvýznamnějšího klubového turnaje 
Europa Shieldu. Turnaj, který je určen pro 
druhé týmy národních soutěží evropských 
„B“ zemí, se koná již od roku 2000 a 
letošním vítězem se stal již počtvrté 
anglický BEC Korfball Club, který obhájil 
loňské prvenství a je historicky 
nejúspěšnějším družstvem tohoto turnaje. 

Druhý v historické tabulce zůstává jeho finálový soupeř CK Vallparadís, který však ve finále neměl žádnou 
šanci, v poločase dostal kanára, prohrával 0:7 a nakonec si odnesl debakl 9:22. Na třetím místě zůstává 
nejúspěšnější český zástupce MS YMCA Znojmo se třemi tituly v letech 2002, 2004 a 2006.  
  

Český zástupce KK Brno vyhrál první dva souboje ve 
skupině, když porazil KS Defenders Wroclaw 26:5 a 
Kocaeli University SC 19:10. Zbytek turnaje však 
českému korfbalu již mnoho radosti nepřinesl, když 
v souboji o prvenství ve skupině podlehl KV Adler 
Rauxel 14:19, v semifinále pozdějšímu vítězi BEC 
13:16 a v boji o bronz opět německému KV Adler 
Rauxel 12:14 a podruhé získal na Europa Shield 
čtvrté místo. Malou náplastí nad týmovým 
neúspěchem mohou být dvě medailová umístění 
v tabulce střelců, když za nejlepším Josephem 
Bedfordem z Anglie skončila na druhém místě 
Štěpánka Jonáková a třetí pak druhá nejstarší 
dáma celého turnaje Lenka Faltýnková.  

 
Český korfbalový svaz, který má v Evropě výbornou pověst za úspěšně zvládnutá pořadatelství velkých 
mezinárodních turnajů, se opět přihlásil jako možný pořadatel dalších klubových akcí. V první řadě ČKS 
projevil zájem o uspořádání předkola Poháru mistrů evropských zemí, které se tradičně koná na podzim a 
bude se hrát o jediné postupové místo na lednový finálový turnaj Europa Cup 2021, který bude hostit 
Nizozemsko. Druhou akcí na území České republiky by mohl být nadcházející jubilejní dvacátý ročník Europa 
Shieldu, o něž nikdo jiný neprojevil zájem a Česká republika, jakožto výsledkově nejúspěšnější země tohoto 
turnaje nabídla své služby, aby byla zachováno kontinuita turnaje. Jinak by totiž hrozilo, že ročník 2021 
zůstane neodehrán.  
 
Vyšší odborná škola ČUS, která sídlí v Praze na Strahově, oznámila, že ve spolupráci 
s Českým korfbalovým svazem získala akreditaci na vzdělávání korfbalových trenérů 
druhé třídy. Jsou již dány první termíny pro obecnou část studia, kterou budou muset 
zájemci o nejvyšší dostupné korfbalové vzdělání na území České republiky absolvovat, 
a to 27.-29. března a 17.-19. dubna. Po této teoretické části bude ještě následovat 
korfbalová specializace, která bude probíhat pod vedením Trenérsko-metodické komise ČKS. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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