
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se v nové 
kolínské sportovní hale konalo 
soustředění reprezentačních 
výběrů České republiky 
v kategorii Elite a v kategorii do 
21 let. V rámci herní přípravy si 
hlavní reprezentační trenér Ivo 
Kracík pozval na přátelská 
utkání reprezentační výběr do 
19 let, který se intenzivně 
připravuje na Světový pohár 
2021, který se ve Zruči nad 

Sázavou bude konat již na konci tohoto měsíce. Obě přátelská utkání ovládli starší reprezentanti, kteří tak 
ukázali mladším kolegům, kde se ještě musí zlepšit. Pro juniorské svěřence trenéra Jiřího Podzemského se 
jednalo o skvělou zkušenost s vrcholovým korfbalem, kterou bude moci zúročit hned příští víkend, kdy se 
zapojí do zápasů Superligy 2021. 
   
Superliga 2021 se přiblížila velice a do jejího začátku již 
zbývá jen několik hodin. První zápas ročníku 2021 bude 
zahájen soubojem mezi družstvy Infinity vs. Ostraváci 
již za 60 hodin. První hrací víkend nabídne Superliga 
celkem 12 zápasů, když na každé družstvo čekají tři 
zápasy v základních skupinách. Za další dva týdny je 
pak pro všechny připraveno sobotní semifinále a 
Superliga 2021 vyvrcholí finálovými zápasy o konečné 
umístění v neděli 19.září. Finálový zápas je naplánován 
na 14:30, kdy se utkají nejlepší družstva Superligy 2021 ve finálovém zápase o cennou trofej.   
 
Na stránkách Nizozemské královské korfbalové asociace bylo oznámeno, že finálový turnaj Poháru mistrů 
evropských zemí Europa Cup 2022 se bude konat během druhého únorového víkendu v hale PKC 
Papendrecht, tedy v hale úřadujícího mistra nizozemské nejvyšší soutěže Korfballeague. Nizozemský mistr 
bude se své hale největším favoritem na vítězství, které naposledy získal v roce 2016 v Budapešti. Z české 
nejvyšší soutěže má právo účasti na základě domluvy extraligových klubů KK Brno, jež vyhrálo poslední 
odehranou základní část extraligy, ale místo na finálovém turnaji si musí vybojovat v kvalifikaci, jež se bude 
v Polsku konat na začátku ledna a z níž na turnaj v Nizozemsku postoupí pouze vítěz. 
 
Belgičtí pořadatelé tradičního mládežnického korfbalového turnaje ve Flandrách oznámili v minulém týdnu, 
že z důvodu nestabilní covidové situace se tento turnaj v roce 2021 konat nebude. To znamená velkou 
komplikaci pro mládežnické výběry talentované mládeže České republiky do 17 let a do 19 let, které 
plánovaly zúčastnit se tohoto turnaje v rámci herní přípravy na začátku listopadu 2021. Pořadatelé současně 
se zrušením ročníku 2021 vyjádřili víru, že ročník 2022 již bude možné uspořádat a že udělají maximum 
proto, aby se čekání na další mezinárodní turnaj protáhlo již pouze o jeden rok. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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