
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belgický trenér reprezentačního družstva do 21 
let Kevin de Waele jako první oznámil téměř 
finální nominaci na Mistrovství Světa U21 2020, 
které se v červenci bude konat na asijském 
ostrově Taiwan, který tento šampionáat bude 
hostit již potřetí, když juniorské světové 
šampionáty se zde konaly v letech 1994 a 2008. 
V belgickém výběru je pouze 8 mužů a 7 žen a je 
pravděpodobné, že z této nominace, ve které 
můžeme najít i devět učastníků z loňského ME 
U21 v Prostějově, vypadne pouze jediné jméno. 

Největší hvězdou výběru je již jednadvacetiletý Axel van Genechten, který byl nejlepším střelcem loňského 
juniorského evropského mistrovství s osmnácti koši a v aktuální sezóně belgické nejvyšší soutěže  
TopLeague má na svém kontě již 38 košů, když je druhým nejlepším střelcem týmu Putse. 
  
Nizozemští pořadatelé Mistrovství Evropy U19 2020, 
které se bude tradičně o Velikonocích konat 
v Leeuwardenu, odtajnili finální verzi loga tohoto 
šampionátu a rovněž 11 zemí, které se budou tohoto 
korfbalového svátku v nizozemském Frísku účastnit. 
Přestože se jedná o evropský šampionát, nese ve svém 
oficiálním názvu označení „Open“ a mohou se jej 
účastnit i  země mimoevropské. Devítku evropských 
zemí (Nizozemsko – obhájce loňského zlata, Belgie, Portugalsko, Katalánsko, Německo, Anglie, Česká 
republika, Maďarsko a Slovensko) tak doplní exotické Maroko a Nový Zélend.  
 
Český korfbalový svaz, který oficiálně podal kandidaturu na Mistrovství Světa U19 2021, toto pořadatelství 
dokázal i získat a stane se tak vedle NIizozemska první zemí, která bude šampionát v této věkové katerogii 
pořádat. Tato kategorie patřila od svého začátku výhradně kolébce korfbalu Nizozemsku, když nejdříve 
nesla označení Světový pohár, ale po jejím plnohodnotném zařazení do mezinárodního kalendáře získala 
oficiální status Mistrovství Evropy v letech sudých a Mistrovství Světa v letech lichých. Čeští korfbaloví 
fanoušci se tak mohou těšit na nejlepší juniorské korfbalisty, kteří v příštím roce navštíví Českou republiku.   
 
Sportovně technická komise Českého korfbalového svazu rozhodla v tomto týdnu o tom, kde se budou 
konat letošní finálové turnaje jednotlivých ligových soutěží. Je tedy jasné, že první finálový turnaj tohoto 
roku uspořádá největší klub v zemi KK Brno, když v sobotu 18.dubna uspořádá vyvrcholení Ligy starších 
žáků, která má v této sezóně výborné obsazení a s osmi družstvy je skvělou soutěží. V neděli 19.dubna pak 
čeká finálový turnaj Ligu minižáků a nejlepších šest družstev z celé České republiky se utká o mistrovský titul 
v Děčíně. Po týdnu, v sobotu 25.4. se fanoušci mohou těšit na mimořádný Superfinálový den, který nabídne 
finálová střetnutí třech nejvyšších soutěží a medaile tak budou rozděleny v České korfbalové extralize, 
1.České korfbalové lize a České dorostenecké korfbalové extralize. Hostitelským klubem bude SK RG 
Prostějov, který se letos netají vysokými ambicemi. Posledním finálovým dnem pak bude neděle 26.dubna, 
kdy se o poslední sadu cenných kovů střetnou mladší žáci a opět to bude v prostějovské hale RG. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 

http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
https://www.facebook.com/cesky.korfbal/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
mailto:zpravodaj@korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/

