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V sobotu 3.října byl v prostějovské hale Reálného
Gymnázia zahájen druhý ročník exkluzivní soutěže
Českého korfbalového svazu – Superliga 2020.
Přísná restriktivní pandemická opatření na
Slovensku
zabránila
účasti
slovenského
reprezentačního družstva, a tak se do bojů
v základních skupinách během prvního hracího
víkendu zapojilo nakonec sedm družstev. Nejlepší
formu po dlouhé koronavirové pauze potvrdila
družstva Crocodiles a Infinity, která vstoupí do
semifinálových bojů z pozice vítězů základních
skupin a vyzvou v duelech o postup do finále
reprezentační družstvo Polska a tým Rakeťáků,
který do poslední chvíle bojoval o prvenství
v neuvěřitelně vyrovnané Modré skupině.
Do letošního ročníku Superligy se zapojily premiérově i dva reprezentační výběry České republiky ve věkové
kategorii do 19 let. Svěřenci hlavního trenéra trenéra Jiřího Podzemského tak mají skvělou zápasovou
přípravu před světovým šampionátem, který je v Kutné Hoře čeká již za necelých šest měsíců a dle
předvedených výkonů mohou na historicky prvním Mistrovství světa U19, které se bude konat jinde než
v Nizozemsku, myslet na návrat českých barev
do popředí výsledkové listiny. Dle posledních
informací by na světový šampionát do druhého
nejstaršího královského města v českých
zemích mohlo dorazit třináct týmů z celého
světa a čeští reprezentanti budou chtít vylepšit
7.místo z posledního MS U19, kterého se
účastnilo 12 družstev z Evropy a z Asie.
Sportovně - technická komise Českého korfbalového svazu byla nucena zrušit naplánovaný turnaj K8, jež se
měl v sobotu 10.října konat v brněnské hale VUT. Ve třech věkových kategoriích bylo na turnaj přihlášeno
téměř třicet družstev a uspořádání tak velkého turnaje, kterého by se pravděpodobně zúčastnilo více než
tři stovky sportovců a za současných podmínek nouzového stavu pak není možné bezpečně tak velkou akci
zrealizovat. Současně je na stejný termín a na stejné místo naplánováno soustředění elitní reprezentace a
reprezentace U22, jejichž konání ohroženo není a svěřenci hlavního trenéra Ivo Kracíka budou pokračovat
v přípravě na velké mezinárodní turnaje, které je čekají ve druhé polovině roku 2021.
Na stránkách Nizozemské královské korfbalové federace KNKV byl zveřejněn termín, kdy a kde se v příštím
roce bude konat Korfball World Cup U17. Tradiční mezinárodní turnaj s hlavičkou Světového poháru ve
věkové kategorii do 17 let bude hostit opět Eindhoven a proběhne během posledního červnového víkendu,
tedy ve dnech 26.-27. června 2021. Český výběr talentované mládeže ročníků narození 2004 a 2005, který
již zahájil na začátku září přípravu na tento vrchol sezóny, se může těšit na příležitost ukázat se divákům
přímo v kolébce korfbalu, na rozdíl od tohoto roku, kdy byl tento turnaj bez náhrady zrušen.
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