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Před blížícím se vyvrcholením naší nejvyšší
soutěže, nás čeká tento víkend předkrm ve
formě finále nejvyšší dorostenecké soutěže,
ve které se sešla velice silná generace a
bude bojovat o titul mistra České republiky.
Konkrétně se střetnou obhájci titulu TJ MS
YMCA Znojmo a SK RG Prostějov ve
finálovém zápase a KC ZŠ Šenov s PKC
Náchod v zápase o třetí místo. Pořadatelem
tohoto finálového dne je prostějovský
korfbalový klub a do hlediště jsou všichni
srdečně zváni – zápasy začínají v sobotu 5.4. ve 13.30 a v 15.00.
To ve zmiňované nejvyšší soutěži byla odehrána druhá semifinálová klání a po těch je jasné, že
obhájce titulu VKC Kolín postoupil počtvrté v řadě do finále extraligy a čeká na to, kdo jej vyzve
12.4. na finálovém dni v Brně Bohunicích. Rozhodující třetí semifinále v souboji mezi KCC Sokol
České Budějovice a KK Brno je na programu v neděli 6.4. od 10.00 v Českých Budějovicích ve
sportovní hale Loko.
Rozhodující druhé semifinálové turnaje (tentokráte v Kutné Hoře a Českých Budějovicích) mají na
programu rovněž mladší žáci. V minulém čísle jsme informovali o nejlepších střelcích této věkové
kategorie a musíme ještě jméno doplnit – omlouváme se chybu v součtu. Nejlepší dívkou mezi střelci
byla brněnská Lenka Pospíšilová před šenovskou Vendulou Vernarskou, nejlepším chlapcem pak
prostějovský Vojtěch Ošťádal před šenovským Lukášem
Palánkem.
Největší korfbalová událost evropského korfbalu tohoto roku je
na programu rovněž tuto sobotu, kdy se v rotterdamské hale
Ahoy, před více než 10 tisíci diváky, střetnou ve finále
nizozemské Korfballeague TOP Sassenheim (na obrázku se
radují z postupu do finále) a PKC Papedrecht. Více o průběhu
semifinálových sérií se můžete dočíst v pravidelných
reportážích z nejvyšší nizozemské soutěže, zveřejňovaných na
http://www.korfbal.cz/articles/Extra
V letošní korfbalové anketě bylo nakonec rozdáno celkem 957
bodů a přízeň hlasujících si získalo více než 70 hráčů, trenérů a
rozhodčích. Výsledky této znovuobnovené ankety budou
vyhlášeny v rámci finálového dne v Brně Bohunicích, který
proběhne pod záštitou brněnského primátora Romana
Onderky.
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