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Minulý víkend byly uzavřeny soutěže 

sezóny 2014-2015, a to na posledním 

finálovém dni, kde se společně střetly 

nejlepší týmy v kategorii mladších 

žáků a v kategorii dorostenecké. 

V obou kategoriích si prvenství a 

mistrovské tituly připsal pořádající 

tým SK RG Prostějov, který v obou 

kategoriích dokázal obhájit loňská 

umístění. V Korfbalové lize mladších 

žáků vyhráli domácí pod vedením 

bývalého reprezentanta Martina 

Šnévajse semifinále proti týmu z Brna 

Nového Lískovce a ve vyrovnaném finále porazili tým Českých Budějovic. K vidění byly výborné 

výkony a můžeme se těšit, že v budoucnu ještě uslyšíme jména jako Vojtěch Oštádal, Aleš Tolar, 

Marek Štěpánek či Nikola Lorencová, Klára Nováková a mnohá další.  

Ve finále České dorostenecké korfbalové extraligy vyhráli prostějovští vysokým rozdílem a potvrdili 

letošní naprostou dominanci v této soutěži. Za zmínku stojí výkony Alexandra Vyroubala a Renaty 

Havlové, kteří shodně zaznamenali po osmi koších a potvrdili svou výtečnou formu, která jim zajistila 

právem i místa v reprezentačním výběru, který s připravuje na největší světovou akci roku 2015 – na 

Mistrovství světa, které se bude konat v Belgii. 

Již předminulý víkend se mistrem v kategorii starších žáků stal Nový Lískovec. Suverénně nejlepší 

tým celé soutěže potvrdil papírové předpoklady a zaslouženě získal svůj historicky první titul, když ve 

finále porazil Znojmo 12:6. V utkání o třetí místo porazil Náchod České Budějovice 13:10. 

Výkonnému výboru Českého korfbalového svazu byla od sekretářky IKF doručena oficiální pozvánka 

na Mistrovství Evropy 2016, které by se mělo v říjnu 2016 konat v Nizozemsku. Možnost uspořádání 

této soutěže, která se vymyká zaběhnutému čtyřletému cyklu, byla poprvé veřejně zmíněna na 

zasedání při loňském Mistrovství Evropy v Portugalsku. Česká republika je jednou ze šesti zemí, které 

mají právo se tohoto mistrovství zúčastnit bez předchozí kvalifikace. 

Korfbal usiluje o zařazení na program Evropských her v roce 

2019. Tato nová sportovní událost, která se bude poprvé konat 

letos v ázerbajdžánském městě Baku, by se měla do budoucna stát 

trvalým sportovním svátkem starého kontinentu. Naději korfbalu 

na účast dává skutečnost, že kandidátem na pořádání druhých 

těchto her je Nizozemsko, kde je korfbal národním sportem, který 

dokáže zaplnit i největší sportovní arény, jako třeba halu Ahoy 

v Rotterdamu či Ziggo Dome v Amsterdamu. 
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