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Uplynulý víkend se ve slovenském městě Nitra
konal
velký
dvoudenní
mezinárodní
korfbalový turnaj, který se zde koná již
devátým rokem a kam po částečném uvolnění
pandemických opatření vyrazilo mnoho
českých klubů a nakonec si čeští zástupci
odvezli všechna prvenství, a to jak ze
sobotního programu, kdy se hrál venkovní
osmičkový korfbal, tak z nedělního klání
v plážovém korfbalu. Vítězem sobotního
turnaje se v elitní kategorii stalo družstvo SK
RG Prostějov, všem mládežnickým pak
kralovalo KK Brno, které ovládlo turnaje U11,
U13 a U16. Vítězem plážového turnaje se
v elitní kategorii opět stal SK RG Prostějov a
mládežnickým kategoriím kralovalo MS YMCA Znojmo, jež vyhrálo žákovské turnaje U13 a U16.
Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu
zveřejnila los Superligy 2020, která bude vrcholem roku 2020
a do níž se přihlásilo celkem 8 družstev. Osmička družstev byla
losem rozdělena do dvou základních skupin, v níž se družstva
během prvního víkendu střetnou systémem každý s každým.
Prvním zápasem druhého ročníku Superligy bude utkání
Modré skupiny mezi družstvem Crocodilles vedeného
kapitánem Danielem Šmídem a družstvem Talent U19
Panthers, jež do boje povede v pozici kapitána reprezentační
asistent trenéra U19 Patrik Nguyen. V Modré skupině jsou ještě Rakeťáci a Team Slovenska. Zlatou skupinu
pak tvoří Znojemské Vokurky, Talent U19 Lions, Infinity Team a Team Polska. Celý program Superligy 2020
je možné nalézt na svazovém webu na adrese: http://superliga.korfbal.cz/
Před zahájením Superligy 2020 proběhne ještě ve sportovním komplexu Klimeška v Kutné Hoře Mistrovství
České republiky v korfbalu4 ve všech mládežnických kategoriích. Na tradiční turnaj, který se bude hrát
současně na dvou palubovkách, se přihlásilo celkem 34 družstev ve čtyřech věkových kategoriích. Korfbal4
bude pro Český korfbalový svaz jakousi první testovací akcí v tomto komplexu, kde se během velikonočních
svátků na začátku dubna 2021 bude konat Mistrovství světa U19 za účasti nejlepších družstev světového
korfbalu v této věkové kategorii.
Nizozemská královská korfbalová federace bude pořádat náhradní variantu This is Korfball Tour, kterou
nazývá jako letní edici. Místo zrušené jarní akce, která se měla konat v dubnu a květnu, vyhradila KNKV příští
středu 22.července, kdy budou na 32 místech pořádané korfbalové kliniky pro mladé hráče. Děti si budou
moci zatrénovat za účasti těch největších hvězd nizozemského korfbalu, když tréninky povedou držitelé
evropských či světových zlatých medailí Laurens Leeuwenhoek, Celeste Split, Mick Snel, Fleur Hoek, Nick
Pikaar, Jet Hendriks a mnozí další. Do této akce se vedle nejlepších hráčů světa zapojí i trenérské legendy
jako Jan Sjouke van der Bos, Kees Vlietstra či Jennifer Tromp.
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