
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uplynulý víkend přinesl střelecký rekord České 
korfbalové extraligy, když znojemský hrající trenér 
Jiří Podzemský během jednoho zápasu nastřílel 
neuvěřitelných 14 košů. Bývalý reprezentant, který 
se dokázal zotavit z vážného zranění kolena, dotáhl 
svůj tým do play-off, kde bude s aktuální formou 
jakýmsi černým koněm. Před posledním kolem 
základní části extraligy zbývá vyřešit ještě mnoho 
otazníků a toto kolo bude jistě divácky velmi napjatě 
sledováno – oba zápasy pak z důvodu regulérnosti 
začínají v sobotu 7.března ve stejný čas ve 14:30. 
Jedinými jistotami před závěrečnými zápasy jsou 

umístění na prvním a posledním místě tabulky, kdy z prvenství po základní část se opět po roce raduje KK 
Brno a poslední příčku jistě obsadí nováček SK Plhov Náchod, který první rok v nejvyšší soutěži hlavně sbíral 
zkušenosti a mladý tým z nich bude jistě v letech následujících čerpat. 
  
Zajímavý je i vývoj základních částí ve dvou nejlepších ligách Evropy. 
V nizozemské Korfballeague a v belgické TopLeague totiž loňstí 
mistři a finalisté Poháru mistrů evropských zemí balancují na hraně 
postupu či nepostupu do play-off. Nizozemský úřadující mistr KV 
Fortuna je aktuálně na čtvrtém místě, ale jen díky lepšímu skóre a 
belgický mistr KWIK je dokonce až na místě pátém a případný 
postup mezi nejlepší čtveřici již, před posledním kolem, není plně 
v jeho rukou a bude muset čekat na případné zaváhání soupeřů. 
 

Sportovně-technická komise Českého korfbalového 
svazu rozhodla tento týden o pořadatelsví 
nejvýznamnějších žákovských turnajů, které pravidelně 
a neodmyslitelně patří na závěr každé sezóny. 
Mistrovství ČR v korfbal4 se bude 2.května poprvé 
konat v Ostravě, pořádat jej bude jeden z největších 
českých klubů KK Koblov a premiérově se odehraje 
v jeden den, kdy se na sedmi hřištích ve velké atletické 
hale utkají o poháry korfbalová družstva ve čtyřech 

věkových kategoriích od U11 až po U19. Druhou velkou korfbalovou akcí bude Český pohár 2020 pro 
všechny žákovské kategorie, který se bude konat v Náchodě, kde na žákovská družstva čekají souboje na 
travnatých hřištích v klasickém osmičkovém korfbalu, a to během víkendu 23.-24. května. 
 
Posledním známým turnajem je Mistrovství ČR v plážovém korfbalu 2020 v žákovských kategoriích, které se 
bude konat v sobotu 20.června v ostravském areálu Várenská, kde opět bude pořadatelem ostravský KK 
Koblov, který zatím na stejném místě pořádal i předchozí dva šampionáty. Posledním neobsazeným 
turnajem je Mistrovství ČR v plážovém korfbalu elite a juniorů, kde ještě STK neobdržela žádný oficiální 
zájem o pořadatelství. Právě tento domácí šampionát je letos atraktivní tím, že mistrovská družstva si 
vybojují účast na Světovém poháru 2020, který se bude během víkendu 8.-9.srpna konat v Nizozemsku. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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