
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobota 12.září patřila Mistrovství České 
republiky 2020 ve čtyřkovém korfbalu, které 
bylo v tomto roce největší dosavadní 
korfbalovou akcí pořádanou Českým 
korfbalovým svazem. V Kutné Hoře ve 
Sportovním centru Klimeška, kde se za půl roku 
bude konat MS U19 2021, se utkalo o cenné 
kovy celkem 38 mládežnických družstev z celé 
České republiky ve čtyřech věkových kategoriích 
a více než tři stovky korfbalové mládeže 
odehrály během jediného dne 95 korfbalových 
utkání. Z vítězství a ze zlatých medailí se 
radovala družstva KK Brno v kategoriích 

minižáků U11 a mladších žáků U13, SK RG Prostějov zvítězilo v kategorii starších žáků U16 a nejstarší 
kategorii juniorů U19 ovládlo družstvo MS YMCA Znojmo.  
 
V předvečer tohoto velkého turnaje se v nedaleké Ratboři konala Valná 
Hromada ČUKIS (Česká unie kolektivních a individuálních sportů), kde je 
zastoupen i Český korfbalový svaz. Do čela unie byl opět zvolen Filip Hobza 
z České asociace amerického fotbalu a do tříčlenného Výboru ČUKIS 
zasedne opětovně minigolfista Tomáš Navrátil a předseda ČKS Daniel Valeš. 
Na závěr programu Valné hromady si účastníci vyzkoušeli i korfbal, když si 
zastříleli na korfbalové koše, sehráli modelové utkání v rámci Mistrovství ČR 
v korfbalu4 a od předsedy ČKS obdrželi malé upomínkové předměty 
s korfbalovou tematikou. 
 
Komise rozhodčích ČKS během tohoto víkendu uskutečnila školení pro nováčky a pro začínající rozhodčí, 
kteří v pátek absolvovali pětihodinové teoretické školení a v sobotu patnáctka nových rozhodčích dokázala 
odpískat celý turnaj korfbal4. Rozhodčí tento křest ohněm zvládli výtečně a školitelé mohli po jejich 
výkonech konstatovat, že do černého se nově obleče 6 rozhodčích, kteří získali licenci D a novými držiteli 
licence C je pak 5 mužů a jedna žena. 
 

V kolébce korfbalu v Nizozemsku byla během prvního zářijového 
víkendu zahájena nejvyšší venkovní soutěž, která je rozdělena do 
dvou divizí po šesti týmech. Špičková korfbalová družstva s mnoha 
profesionálními reprezentanty mají za sebou, po téměř půlroční 
pauze, první dvě odehraná kola a v čele divizí jsou PKC/Vertom 
Papendrecht a Fortuna/Delta Logistiek Delft, za kterou se na druhém 
místě bez porážky drží družstvo DOS´46, které premiérově v nejvyšší 
nizozemské soutěži vede jako hlavní trenér Edwin Bouman, který 

v minulosti působil v České republice, oblékl i dres české reprezentace a v neposlední řadě školil minulý 
měsíc i české korfbalové trenéry druhé třídy.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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