
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se ve slovenské Prievidzi konal 
tradiční mezinárodní korfbalový turnaj Mayor Cup, 
který se pyšní již téměř dvacetiletou tradicí. 
V letošním roce se však, z důvodu slovenských velmi 
přísných covidových opatření, neúčastnilo žádné 
korfbalové družstvo z České republiky, ač byl tento 
turnaj v minulosti hojně využíván jako herní příprava 
před začátkem ligových soutěží. Pořadatelé turnaje 
nakonec mohli přivítat celkem sedm družstev, když 
čtyři slovenské týmy včetně národních družstev 
doplnily reprezentační výběry Polska a  Maďarska a 
maďarský klub Ujhegyi. Vítězem Mayor Cupu 2021 se 
stalo družstvo reprezentační družstvo Slovenska, 

které dokázalo porazit všechny soupeře a před ME divize „B“ ukázalo, že má po angažování českého trenéra 
Honzíčka výbornou formu a že bude patřit do užšího okruhu favoritů na celkové prvenství.  
 
To fanoušci českého korfbalu se mohou těšit na víkend nadcházející, neboť na programu je finálový víkend 
Superligy 2021. V sobotu 18.září budou odehrány semifinálové zápasy a v neděli pak utkání o konečné 
umístění a ve 14:30 pak finálové střetnutí mezi úspěšnými semifinalisty, kteří budou bojovat o zvěčnění na 
cennou trofej z renomované sklářské dílny. V sobotu 18.září navíc čeká zástupce všech klubů sdružených 
v Českém korfbalovém svazu Valná hromada, která proběhne v prostějovském penzionu U Kola. Na 
programu jsou tradiční zpráva o činnosti a hospodaření ČKS, volby do Výkonného výboru ČKS a rovněž 
rozšíření Síně slávy Českého korfbalového svazu o jedno slavné jméno z historie českého korfbalu. 
   
Současně s přípravami na finálový víkend Superligy 2021, probíhají i 
organizační práce před Světovým pohárem U21 2021, který se v termínu 
24.-26. září bude konat ve Zruči nad Sázavou, kde se představí šest 
juniorských reprezentačních družstev. Historickým mezníkem je vyrovnané 
obsazení šestice rozhodčích, když zde najdeme tři ženy a tři muže, což se 
na mezinárodní scéně stane úplně poprvé. Tři dámy v černém v čele 
s českou rozhodčí Denisou Kolářovou, portugalskou Isabel Almeidovou a 
nizozemskou Mireille van Zoggel-Follenovou doplní trojice mužů, kde jasně 
nejzkušenějším je český arbitr Lukáš Pazourek, jehož doplní Francouz Bruno 
Gilibert a James Wilcox z Walesu. 
 
Skutečně vážně začínají s korfbalem opět ve Spojených státech amerických, které se mohou pyšnit, stejně 
jako Česká republika, třemi účastmi na World Games jednou bronzovou medailí, kterou reprezentační 
družstvo USA získalo hned na prvních hrách, kde se korfbal představil v roce 1985 (Česká republika ji získala 
až o dvacet později v roce 2005). V Seattlu byl uspořádán historicky první turnaj v plážovém korfbalu na 
území USA, který mimo jiné sloužil i jako odrazový můstek k prvotní selekci výběru na MS v beach korfbalu 
2022, které by se mělo konat za rok v Maroku. Zároveň se zde, pod vedením Steva Barkera, uskutečnilo i 
školení s názvem „Korfball Scholl of Excellence Skills Clinic“, jehož se zúčastnilo několik desítek korfbalových 
nadšenců. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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