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Dnes se v brněnské hale v Bohunicích,
kde hraje své zápasy mistrovský KK Brno,
uskutečnilo velké finále brněnského
školního korfbalového poháru, kterého se
zúčastnilo 12 školních družstev a během
finálového dne se odehrálo celkem 30
zápasů mezi nejlepšími brněnskými
školami. Vítězem kategorie 2.-3.tříd se
stala ZŠ Labská před ZŠ Heyrovského a
ZŠ Sirotkova, zatímco v kategorii 4.-5.tříd triumfovala ZŠ Pastviny před ZŠ Jana Babáka a
ZŠ Laštůvkova. Celý finálový den natáčela Česká televize i televize krilie.com, která vytvoří
pro potřeby ČKS propagační materiál pro podporu projektu Školního korfbalu.
Úvodní dubnový víkend proběhl ve Znojmě první finálový den letošní sezóny, v jehož rámci
se o titul mistra ČR střetla čtyři nejlepší družstva minižáků. Jasná semifinálová vítězství
favorizovaných týmů Prostějova a Znojmo určily, že týmy Brna a Kolína zbyl boj o bronzové
medaile, ze kterých se nakonec radovalo KK Brno. Finále pak přineslo nádhernou
korfbalovou bitvu, v poločase vedli domácí 4:3 a po změně stran své vedení ještě navýšili.
Prostějovští hráči však dokázali dvě minuty před koncem zápasu srovnat na 5:5 a drama v
zaplněné hale vrcholilo. Zápas rozhodl necelé dvě minuty před koncem Milan Tomáš Stráněl,
který svou úspěšnou střelou zajistil první titul v roce 2016 pro tým TJ MS YMCA Znojmo pod
vedením trenérky Lenky Toufarové. Nejlepším střelcem finálového turnaje se stal Vojtěch
Holík z KK Brno a Jitka Pavlíčková z domácího týmu.
Reprezentace do 23 let, pod vedením trenérů Kracíka a Konečného, absolvovala další
přípravný víkend spojený s porcí 4 extraligových zápasů. Reprezentanti sice všechny duely
prohráli, ale předvedli dobré výkony a posun ve výkonnosti v porovnání se začátkem
extraligové sezóny je velmi pozitivní. Hlavním důvodem tohoto extraligového experimentu
v podobě zapojení reprezentační třiadvacítky do nejvyšší soutěže byla častější zápasová
zátěž proti kvalitním soupeřům, a to vyšlo výborně. Zda to přinese i toužebně očekávaný
posun do bojů o medaile na světovém šampionátu budeme moci sledovat již za tři měsíce na
nadcházejícím Mistrovství světa 2016.
Na stránkách IKF bylo zveřejněno, že belgická federace ocenila své dlouholeté činovníky
Franka Buvense a Pierra Coppense, kteří se rozhodli po skončení belgické sezóny odstoupit
ze svých funkcí v belgickém Excu. Oba získali čestné členství v KBKB. Dále byli oceneni dva
dlouholetí trenéři a korfbaloví misionáři Alex Elewaut a Daniel de Rudder za dlouhodobý
přínos, a to nejen v rámci Belgie či Evropy, ale v rámci celosvětového korfbalu. Oba
zmiňovaní trenéři působili mnoho let u belgických týmů a národních reprezentací například
Maďarska či Zambie.
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