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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na 

zpravodaj@korfbal.cz 

V sobotu proběhlo ve Znojmě další a opět 

velmi dramatické finále. Ve finálovém zápase 

České dorostenecké korfbalové extraligy mezi 

domácím TJ MS YMCA Znojmo a KC Brno 

Nový Lískovec musel o mistrovském titulu 

rozhodnout až Golden Goal, který k radosti 

domácích fanoušků vstřelila sváteční střelkyně 

Kateřina Hrbáčková, pro kterou to byl v 

její dosavadní kariéře zcela jistě nejdůležitější 

koš. Znojemští Modří sloni tak slaví letos již 

druhý mistrovský titul. Stříbrné medaile putují do Nového Lískovce a bronz vybojoval druhý 

brněnský klub KK Brno, který v zápase o třetí místo porazil PKC Náchod. 

Stejný den proběhl asi nejsledovanější korfbalový zápas letošního roku, který v zaplněné 

sportovní aréně Ziggo Dome sledovalo více než dvanáct tisíc diváků. Finále nizozemské 

nejvyšší soutěže Korfballeague vyhrál tým TOP Sassenheim, který porazil svého 

dlouholetého rivala a v této sezóně až do finálového zápasu neporažené družstvo PKC 

Papendrecht poměrem 24:22. V poločase vedl PKC 17:13 a kráčel k dalšímu titulu, ale ve 

druhé půli se totálně propadla jejich střelecká úspěšnost a pouhých 5 košů za druhý poločas 

nemohlo stačit na TOP, který tak slaví třetí titul za posledních pět let. 

Na stránkách IKF bylo oznámeno dlouze očekávané 

jméno nového CEO, kterým se stal devětatřicetiletý 

rodák z Delftu Tilbert La Haye. Korfbaloví fanoušci 

si možná vzpomenou na jeho několikaleté působení 

v roli hlavního trenéra katalánské reprezentace či 

vedení rozvojových aktivit na jihoamerickém 

kontinentu. Nový ředitel operativy IKF nastoupí do 

své funkce 1.června a mezi jeho největší cíle patří rozvoj korfbalu a jeho zázemí, dále pak 

rovněž rozvoj čtyřkového korfbalu, beach korfbalu a v neposlední řadě bude jeho úkolem 

dostat korfbal na program olympijských her. Tilbert La Haye dostal ve finálním výběru 

přednost před Edwinem Boumanem, který spolupracuje s ČKS jako trenérský konzultant.  

Český olympijský výbor zahájil nábor dobrovolníků pro práci v olympijském parku Lipno, při 

kterém bude v termínu 6.-13. srpna prezentovat i korfbal. Park na Lipně bude v provozu 5.-

21.srpna a lze se přihlásit na několik termínů, minimálně však na 9 dnů. Odměnou za dobrou 

práci bude pro dobrovolníky olympijská kolekce oblečení, nespočet zážitků a hlavně možnost 

poznat spoustu zajímavých lidí a kamarádů. Ubytování i strava jsou zdarma. Podmínkou pro 

přihlášení je minimální věk 17 let. Každý zájemce musí také vyplnit dotazník se základními 

údaji a popřípadě projevit zájem o jednotlivé oblasti. Dotazník je k dispozici na webu 

www.olympic .cz, nebo zde. 
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