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Semifinálová
dramata
České
korfbalové extraligy jsou již minulostí a
finálový duel letošního roku bude
nakonec mít stejné obsazení jako
v minulé sezóně. KK Brno porazilo SK
RG Prostějov i ve druhém zápase,
v němž se prostějovští vytáhli a
dokázali držet vyrovnaný stav více než
poločas. Ve druhém semifinále muselo
dojít až na třetí rozhodující duel. Ve
vyrovnané
sérii
nakonec
byli
úspěšnější hráči českobudějovického
týmu, když dokázali otočit ze stavu 0:1 a 2:1 na zápasy proti družstvu TJ MS YMCA Znojmo.
Následující víkend bude „extrakorfbalový“ – mistrovské tituly se budou totiž rozdávat hned ve
třech kategoriích. V sobotu se v Prostějově koná finálový den České korfbalové extraligy,
v jehož finále bude KK Brno obhajovat mistrovský titul proti tradičnímu soupeři z Českých
Budějovic. Jihočeši se v případě vítězství mohou v historické tabulce devátým titulem
dotáhnout na nejúspěšnější klub české historie VKC Kolín. Na stejném místě se bude
zároveň konat i finále Ligy starších žáků, kde střetnou čtyři nejlepší týmy letošní sezóny
nejdříve v semifinále a následně si to rozdají v bojích o cenné kovy. V neděli je pak
v Ostravě na programu finálový den Ligy mladších žáků, kam přijede šest nejlepších
družstev České republiky v této kategorii. Tímto supervíkendem se tak uzavře letošní
soutěžní sezóna, ve které se zatím ze dvou mistrovských titulů radoval znojemský klub
Modrých slonů a z jednoho kolínští Vembloudi.
Společnost KPMG vypracovala pro Český olympijský výbor studii zabývající se posouzením
čerpání a využití zdrojů pro sport z loterií, která obsahuje i údaje o Českém korfbalovém
svazu. Ze studie vyplývá, že ČKS přijal v roce 2015 necelých 1,3 mil. Kč, ze kterých
přerozdělil celkem 568 tis. Kč na podporu sportu dětí a mládeže, přičemž 295 tis. Kč bylo
rozděleno na podporu korfbalových klubů a 273 tis. Kč bylo rozděleno na vlastní projekty
ČKS, zejména na rozvoj korfbalu v regionech a podporu Školního korfbalu. Podíl na celkové
alokaci příspěvku ČOV byl pro ČKS vypočten na 0,26 % a oproti roku 2014 došlo k navýšení
celkové částky na 158%. Loterijní prostředky budou v roce 2016 naposledy přerozdělovány
prostřednictvím ČOV, od roku 2017 budou finance děleny přímo přes MŠMT, které za tímto
účelem vyhlásí nový dotační program.
Ředitel Komise IKF pro rozvoj a vzdělávání Albert Vidanya rozšiřuje svůj pracovní tým a
nově jmenovaným projektovým managerem pro východní Evropu se stává Peter Bušík, který
je Čechách znám z hráčského působení v KK Brno a hlavně z aktivního zapojení do projektu
Školního korfbalu. Peter bude pomáhat zemím s přípravou a exekucí národních plánů
financovaných z grantů této komise. Prvotní zaměření bude na Arménii, Řecko a Rumunsko.
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