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Třinácté vydání Korfbalového zpravodaje musíme
začít finálovou reportáží. Finálový den
dorostenecké extraligy přinesl totiž
všem
zúčastněným nevšední zážitek a finálový zápas
nabídl vše – skvělou diváckou atmosféru,
významné
osobnosti
v publiku
(v
čele
s 1.náměstkem primátora olomouckého kraje Dr.
Mačákem a zakladatelem prostějovského korfbalu
Dr. Kremlou) a výborné výkony na hřišti,
vyrovnaný souboj, který neměl v základní hrací
době vítěze a nakonec prodloužení zakončené Zlatým košem Gabriely Francové, která se stala
hvězdou prostějovského korfbalového finále (více informací můžete nalézt na:
http://www.korfbal.cz/article/2014-04-06-prostejov-slavi-mistovsky-titul-cekal-na-nej-19-let
V předvečer finálového klání byli navíc oceněni prostějovský trenér
David Konečný jako Trenér mládeže roku 2013 a prostějovská
dorostenecká hráčka Renata Havlová jako Neprofesionální
sportovkyně roku 2013 (oba ocenění jsou na fotografii). Více o tomto
slavnostním vyhlášení s velkým úspěchem prostějovského korfbalu
můžete najít na stránkách Českého korfbalového svazu.
Týden před finálovým vrcholem extraligy dospělých se rozhodlo rovněž o druhém finalistovi. Proti
obhájci titulu VKC Kolín se postaví opět KCC Sokol České Budějovice, který ve třetím rozhodujícím
semifinále dokázal porazit statečně bojující KK Brno, na které zbude pouze boj o třetí místo. Finálový
den České korfbalové extraligy je na pořadu již tuto sobotu 12.4. v Brně Bohunicích a fanoušci se
mohou těšit nejen na špičkový korfbal, ale i na vyhlášení korfbalové ankety o nejlepší korfbalisty
letošního ročníku, jejíž výsledky se zatím podařilo utajit.
Nabitý víkend přinesl i napínavé souboje mladších žáků o postup do finálového turnaje. Po
dramatickém průběhu si postup do finálové čtyřky zajistily týmy KC ZŠ Šenov, KK Brno Nový
Lískovec, SK RG Prostějov a KCC Sokol České Budějovice, které se střetnou na finálovém dni
3.května v Přelouči. Nejlepším semifinálovým střelcem byl prostějovský Vojtěch Ošťádal s 12 koši
před kutnohorskou Lucií Šuhajovou a prostějovskou Nikolou Lorencovou (obě vstřelily 11 košů).
Na mezinárodní scéně bylo k vidění finále nizozemské
Korfballeague, které se tradičné koná před vyprodanou
desetitisícovou arénou Ahoy v Rotterdamu. Napínavý
souboj pro sebe rozhodl neporažený tým letošního
ročníku TOP Sassenheim v poslední minutě utkání a po
třech letech opět vystoupal na nizozemský trůn.
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