
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uplynulý víkend se v Kostelci na Hané uskutečnil 
tréninkový kemp talentované mládeže ve věkové 
kategorii do 15 let, tedy pro ročníky narození 2005 a 
mladší. 34 korfbalových nadějí absolvovalo, pod 
vedením zkušené trenérské dvojice Šnévajs – Lešanská, 
celkem šest tréninkových jednotek, které byly věnovány 
jak korfbalovým cvičením, nácviku základních technik, 
tak i pohybové a fyzické průpravě, která bude velmi 
důležitá, neboť evropský šampionát se bude hrát ve 
čtyřkovém korfbalu. Na další soustředění pak realizační 
tým vybere 15 dívek a 15 chlapců, kteří budou usilovat 

o nominaci na finálový turnaj Mistrovství Evropy, který se bude na konci června konat v Nizozemsku. 
  
Český korfbalový svaz konečně obdržel od pořadatelů 
Mistrovství Evropy 2020 U15, požadované upřesňující 
informace. Turnaj se bude, stejně jako v roce minulém, hrát ve 
variantě korfbal4 a je jasné, že finálový turnaj proběhne 
v nizozemském Drachtenu během víkendu 27. - 28.června. 
Hlavnímu turnaji, do kterého může každá země nasadit dvě 
družstva, předchází společné tréninkové a společenské aktvity 
a rovněž turnaj namixovaných družstev, které jsou naplánovány 
na čtvrtek a pátek před samotným turnajem. 

 
Nejvyšší česká korfbalová soutěž se nezadržitelně blíží ke 
konci základní části, do které zbývá odehrát již pouze čtyři 
utkání. První místo a jistotu účasti v pohárové Evropě 
v příštím roce tak má KK Brno, jež na prvním místě České 
korfbalové extraligy již nemůže být předstiženo. Na druhém 
místě je aktuálně SK RG Prostějov, kterému stačí k udržení 
druhého místa zisk jednoho bodu ze dvou zápasů, které 
čekají na Hanáky v prvním březnovém týdnu. Teoretickou 
šanci na postup do play-off drží ještě i pátý SK Náchod Plhov, 
který by však musel zbývající dva duely vyhrát a současně by 

aktuálně čtvrtý tým MS YMCA Znojmo musel oba zápasy ztratit. 
 
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF bylo zveřejněno aktualizované pořadí jednotlivých zemí. 
Mezinárodnímu rankingu vévodí s obrovským náskokem Nizozemsko před Belgií, která se vrátila na druhé 
místo po méně úspěšných letech, kdy skončila na Světových hrách 2017 na třetím místě a na Mistrovství 
Evropy 2018 dokonce až na místě čtvrtém. Třetí a čtvrté místo patří asijským velmocem Taiwanu a Číně. 
Česká republika zůstává na sedmém místě, za pátým Německem a šestým Portugalskem. Aktuální žebříček 
zaznamenal v první dvacítce pouze minimum změn - kromě výměny družstev na druhém a třetím místě, se 
o místo nahoru na dvanáctou příčku posunulo Polsko, když přeskočilo Austrálii, která klesla o jedno místo 
na příčku třináctou. Skokanem tohoto vydání rankingu jsou Pobřeží Slonoviny, které se dokázaly posunout 
o dvaadvacet příček nahoru na 46.pozici. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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