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Napínavý závěr základní části České
korfbalové extraligy spěje do finále. Dvě
družstva – MS Znojmo a KCC Sokol České
Budějovice bojují o místo ve finále, ale trumfy
drží v rukou znojemský tým, kterému
v posledním kole stačí získat alespoň bod.
Zádrhelem však může být ta skutečnost, že
nastoupí proti suverénnímu KK Brno, které
prohrálo v základní části jedinkrát, ale právě se
znojemským týmem. Na druhé straně jsou
českobudějovičtí, kteří potřebují zvítězit nad
SK RG Prostějov a čekat na zaváhání Znojma. Hanácké družstvo zůstává ještě ve hře o třetí příčku –
musí však nutně zvítězit nad jihočeským týmem, aby dokázalo zopakovat loňský bronzový úspěch.
Tedy, v posledním kole budou korfbaloví fanoušci s napětím očekávat, jak se jejich týmům povede.
Významné ocenění v rámci vyhlašování nejlepších
sportovců v okrese Kolín získala kolínská trenérka
korfbalové mládeže Jitka Motáková, která obdržela
speciální cenu za přínos kolínskému sportu, a to z rukou
kolínského starosty Víta Rakušana. Jitka Motáková patřila
do první zlaté generace kolínských korfbalistů, kteří získali
v devadesátých letech minulého století sedm mistrovských
titulů a zároveň byla oporou reprezentačního družstva na
Mistrovství světa v Indii v roce 1995. V současné době trénuje žákovská družstva mladších žáků a
minižáků VKC Kolín.
V minulém týdnu se Brně konal finálový turnaj Školního
poháru 2017. Finálového turnaje se zúčastnilo osm nejlepších
družstev, která postoupila ze školních a oblastních kol. Finále
se konalo v brněnské hale TJ Tatran Bohunice, kde se na dvou
hřištích odehrálo celkem 18 zápasů, ve kterých padlo
dohromady 148 košů. Vítězem se stala Základní škola
Sirotkova, která prošla celým turnajem bez zaváhání a
prvenství získala naprosto zaslouženě.
Mezinárodní korfbalová federace IKF vydala včera tiskovou zprávu, ve které detailněji informuje o
srpnovém otevřeném Mistrovství Evropy v beach korfbalu v juniorské a prestižní seniorské kategorii.
Hlavním pořadatelem bude Nizozemská královská korfbalová federace KNKV a oba turnaje se odehrají
v Haagu na velkém plážovém stadionu The Hague Beach Stadium, kde se pořádají velké mezinárodní
turnaje i v ostatních plážových sportech, a to o víkendu 19.-20.8. 2017. Česká republika na tento
šampionát vyšle s největší pravděpodobností tři družstva (dvě seniorská a jedno juniorské), a to na
základě nominace po velkém plážovém turnaji, který se bude konat 3.června v Ostravě.
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