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Po uplynulém víkednu je jasno již o všech
mistrovských titulech v soutěžích hraných pod
Českým korfbalovým svazem. Mistrem České
republiky se v elitní soutěži v České korfbalové
extralize stal KK Brno, který jasně ve finále přehrál
KCC Sokol České Budějovice a dokázal obhájit
loňské premiérové prvenství. Z bronzových medailí
se pak radoval pořadatelský SK RG Prostějov po
těsném dramatickém vítězství nad TJ MS YMCA
Znojmo, pro který je zisk bronzových medailí
prvním medailovým počinem v nejvyšší české soutěži v historii klubu.
Ligu starších žáků ovládli hráči TJ MS
YMCA Znojmo, kteří po velmi vyrovnaném
souboji porazili ve finále KC ZŠ Šenov a
připsali tak do znojemské sbírky již třetí
letošní mistrovský titul, kdy v minulých
týdnech triumfovali rovněž v Lize minižáků a
v České korfbalové dorostenecké extralize.
Znojemští Modří sloni se tak stali
nejúspěšnějším klubem letošní korfbalové
sezóny. Poslední titul této sezóny se pak
uděloval v neděli v Ostravě, kde se hrál finálový turnaj v Lize mladších žáků. Nejlepším
družstvem byl KK Brno Nový Lískovec, který si po zásluze odvezl zlaté medaile po jasném
finálovém vítězství nad SK AFK Respo Kutná Hora.
U příležitosti finálového dne v Prostějově se krátce sešel i Výkonný výbor ČKS, který
tentokrát řešil hlavně personální oblast. VV změnil hlavního trenéra seniorské reprezentace,
kterou po odvolaném Radku Honzíčkovi nově povede dosavadní reprezentační asistent Ivo
Kracík. VV dále přijal informaci Davida Konečného, kterému vypršel mandát ve funkci
trenéra U19, nepokračovat v další práci v reprezentačních výběrech ČKS a dále vzal na
vědomí rezignaci Jiřího Šuhaje na post předsedy Sportovně-technické komise ČKS.
Korfbal jako fenomén, to je téma, které bude již příští pondělí rozebíráno Českém rozhlasu
Radio Wave. Třicetiminutový rozhovor v hudebním proudovém vysílání, proložený
písničkami, startuje v 10 hodin a je možno jej s odstupem nalézt na webu wave.cz.
Komise rozhodčích mezinárodní korfbalové federace změnila po několika omluvenkách
složení mužů a žen v černém na nadcházejícím světovém šampionátu U23, který se bude
konat v Olomouci. Nově povolala i odzkoušené belgické asistenty, kteří působili v těchto
funkcích i během MS 2015 v Belgii. Poslední omluvenkou je odřeknutí nominace českého
rozhodčího Ondřeje Fridricha, který má za sebou téměř stovku odřízených utkání na
mezinárodní scéně a jediným „domácím“ rozhodčím tak bude slovenský Peter Bušík, který
dlouhodobě působí v České republice.
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