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Uplynulý víkend skončila základní část nejvyšší
české soutěže Ceské korfbalové extraligy.
Vítězem se stal obhájce mistrovského titulu KK
Brno před KCC Sokol České Budějovice. Na
třetí příčce skončilo družstvo TJ MS YMCA
Znojmo a historicky poprvé postoupilo do playoff i družstvo SK RG Prostějov, které se
umístilo na příčce čtvrté. Nejlepšími střelci
letošního ročníku se stali Vlastimil Krejčí a
Jakub Bláha (oba z českobudějovického týmu)
se shodným počtem 55 košů před brněnskou
Eliškou Jonákovou, která zaznamenala 51 košů.
První semifinálové duely jsou na programu již za necelé dva týdny a 7.května se pak můžeme těšit na
finálový den, který se letos bude konat v Prostějově.
Svého vítěze již zná i základní část druhé nejvyšší soutěže dospělých - 1. České korfbalové ligy. Obě
utkání o medaile budou čistě v režiji béček extraligových družstev. Do bojů o prvemství vstupuje
z nejlepší pozice VKC Kolín, který ve finále vyzve SK RG Prostějov. Finálový den je programu již
23. dubna a bude se konat v kolínské hale TJ Agro, kde se kromě finále bude konat i zápas o bronz, ve
kterém se utkají Brno a Českých Budějovic.
Již tuto sobotu je na pořadu další finálový den, a
to České dorostenecké korfbalové extralize. Ve
znojemské hale se utkají nejlepší čtyři dorostenecká
družstva o titul mistra ČR. Ve finále se postaví KK
Brno Nový Lískovec v čele s nejlepšími střelci
soutěže Petrem Šnajderem (70košů) a Petrem
Galíčkem (68košů) proti domácímu TJ MS YMCA
Znojmo a v zápase o bronz se střetnou PKC Náchod
s KK Brno, kde se proti sobě postaví dvě nejlepší
střelkyně juniorské soutěže Tereza Hurdálková a
Dominika Drábková, které obě v základní části
zaznamenaly shodně 39 košů.
Pořadatelskému výboru nadcházejícího světového šampionátu hráčů do 23 let, který se bude konat
v Olomouci, se podařilo získat harmonogram zápasů a je jasné, že v zahajovací den se naše
reprezentace postaví proti nejlepšímu africkému družstvu a mistrovi afrického kontinentu z loňského
roku Jihoafrické republice, a to hned po slavnostním zahájení turnaje, které proběhne v hale UP
Olomouc, a to v sobotu 9.července od 17.30.
Nabídku spolupráce při tomto Mistrovství světa poslali i zástupci webového serveru
korfballworld.com, kteří by rádi pomohli se zpravodajstvím z této celosvětově významné korfbalové
události a zároveň by chtěli ukázat divákům a návštěvníkům atraktivní Ultra Beach Korf, který je
novou mutací korfbalu v písku.
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