
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na základě rozhodnutí Sportovně-technické 
komise Českého korfbalového svazu byly 
stanoveny termíny, ve kterých bude odehrán 
vrchol roku 2020 a tím bude zcela nepochybně 
Superliga 2020. Nová soutěž, jejíž úspěšný první 
ročník v loňském roce ovládlo družstvo 
kapitána Ivo Kracíka Alligators Team, je i letos 
určena pro osm družstev s možnou účastí 
zahraničních družstev ze Slovenska, Polska či 
Maďarska. Dle plánu komise STK bude Superliga 
2020 rozprostřena do dvou říjnových víkendů a 
nejlepší korfbalisté se sejdou během 3.-4.října a 
17.-18.října, kdy bude superligový korfbal hostit 

v obou případech prostějovská hala Reálného Gymnázia, stejně jako v roce minulém.  
 
Český korfbalový svaz zároveň stanovil, že měsíce září a 
říjen budou věnovány přípravě reprezentačních výběrů 
talentované mládeže v kategoriích U15, U17, U19 a U22, 
která je stanovena výjimečně pouze na rok 2021, kdy se 
bude na Taiwanu konat odložené Mistrovství světa 2020, 
které se mělo konat v červenci pro věkovou kategorii U21. 
ČKS rovněž plánuje uspořádat tradiční K4 turnaj pro 
všechny žákovské kategorie, který nese hlavičku 
Otevřeného mistrovství ČR v korfbal4 a který se v 
posledních letech konal v Brně, a to 12.září v Kutné Hoře a K8 turnaj rovněž pro žákovské kategorie, jež by 
měl proběhnout v průběhu měsíce října. 
 
Tuto sobotu 30.května začne v Praze na Vyšší odborné škole České unie sportu teoretická část studia druhé 
trenérské třídy, která je vyhrazena pro zájemce z řad Českého korfbalového svazu a Českého svazu jógy. Na 
přihlášené účastníky čeká během prvního víkendu 10 hodin Anatomie a diagnostiky hybného systému a 10 
hodin Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Druhý víkendový blok, který proběhne v termínu 12.-
14.června, pak bude věnován Psychologii, Pedagogice, Sportovnímu právu, Zdravé výživě či problematice 
dopingu, kterou povede korfbalovému prostředí dobře známý Mgr. Michal Polák z České antidopingové 
agentury, jež v minulosti pomáhal Českému korfbalovému svazu při antidopingovém vzdělávání při 
mezinárodních turnajích pořádaných v České republice v letech minulých. 
 
Sportovně-technická komise ČKS vydala výzvu k přihlášení družstev do příští korfbalové sezóny 2020-2021, 
která bude zahájena v listopadu tohoto roku. STK tímto vyzvala všechny korfbalové kluby, aby ve 
stanoveném termínu do 14.června, přihlásily družstva do nadcházející sezóny, která bude vrcholit na konci 
dubna 2021. Celostátní soutěže budou probíhat v celkem šesti ligách, když vedle nejvyšších dvou soutěží – 
České korfbalové extraligy a České dorostenecké korfbalové extraligy, se bude o mistrovské tituly a medaile 
bojovat v 1.České korfbalové lize a v ligách žákovských, které jsou vypsány ve třech kategoriích, a to ve 
starších žácích U16, v mladších žácích U13 a minižácích U11. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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