
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uplynulý víkend se uskutečnilo finálové 
vyvrcholení anglických ligových soutěží, které 
se poprvé v historii konalo ve velké sportovní 
hale, která byla využívána i během 
Olympijských her v roce 2012, v londýnské 
Copper Box aréně. V sobotním semifinále 
uspěla dvě nejvýše postavená družstva BEC a 
Trojans, která si to v neděli rozdala ve velkém 
finále o anglický mistrovský titul. Před téměř 
vyprodanou arénou si titul opět po roce 
připsalo družstvo Trojans, které porazilo ve 
vyrovnaném a dramatickém střetnutí své 
soupeře rozdílem jediného koše 23:22 a 
dosáhlo již na historický jedenáctý anglický titul. Pro vítěze a několikanásobného medailistu z minulých 
ročníků Europa Cupu však pro letošní rok titul znamená nutnost hrát kvalifikaci o dvě postupová místa, která 
se poprvé v historii Europa Cupu bude konat v Turecku. 
 
V sobotu proběhla v Praze na Strahově Valná hromada Českého korfbalového svazu, které se v sídle ČUS 
účastnili zástupci z celkem čtrnácti korfbalových klubů z celé České republiky. Nejzajímavější byla diskuse 
přítomných o nadcházející sezóně a o systému soutěží. Valná hromada přijala záměr korfbalového klubu SK 
Plhov Náchod nastoupit do České korfbalové extraligy od ročníku 2019-2020.  Další novinkou je 
vznik nové soutěže s názvem Superliga, která se poprvé odehraje v květnu a červnu 2019. Sportovně 
technická komise byla pověřena zpracováním této novinky a ještě v květnu by měl být k dispozici první 
konkrétní termínový návrh nové soutěže pro nejlepší korfbalisty v České republice. 

 
Nadcházející víkend je na programu hned několik 
významných korfbalových událostí – reprezentační Áčko 
odjíždí do Polska na mezinárodní přípravný turnaj, v jehož 
rámci se střetne s reprezentačními týmy Polska a Německa. 
Trenér Ivo Kracík povolal do svého výběru celou řadu 
juniorských reprezentantů a po dohodě s trenéry juniorské 
reprezentace bylo odvoláno soustředění reprezentační 

jedenadvacítky, které se mělo konat ve stejném termínu. Mimo tuto reprezentační akci se v Brně bude 
konat druhý ročník velkého žákovského turnaje v korfbal4, který měl v loňském roce velice úspěšnou 
premiéru a pořádající KK Brno chce tuto tradici udržet i do let následujících. 
 
Pro reprezentační sedmnáctku vedenou hlavním trenérem Mášou bylo zveřejněno vylosování základních 
skupin nadcházejícího Světového poháru hráčů do 17 let, který se bude konat na konci června 
v Nizozemsku. Naše nejmladší reprezentanty čeká obhájce loňského prvenství Nizozemsko, dále pak 
Německo, Portugalsko a Nový Zéland. V rámci prvního hracího dne, kdy se hrají zápasy ve skupinách, budou 
mít utkání délku 2*15 minut čistého času, druhý hrací den pak jsou na programu semifinálová a finálová 
klání, která budou mít délku 2*17,5 minuty čistého času v bojích o medaile a 2*15 minut ve skupině o 
konečné 5.-10.místo, ve které čekají na každý tým tři zápasy. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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