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Uplynulý víkend přinesl rozluštění dvou
extraligových hádanek a již zbývá rozluštit jen tu
poslední, a totiž tu, kdo se stane mistrem letošní
extraligové sezóny. Poslední kolo rozhodlo, že ve
finále se střetnou již potřetí za sebou družstva KKC
Sokol České Budějovice a KK Brno, který bude
útočit na dovršení zlatého mistrovského hattricku.
Bronzové medaile vybojovalo znojemské družstvo
Modrých slonů (na obrázku), které se ještě na
začátku listopadu vyhřívalo na prvním místě
extraligové tabulky, ale konec sezóny je nezastihl v oslnivé formě, a tak je třetí místo asi maximem
týmu, který v loňské sezóně získal nepopulární bramborové medaile.
Neskutečně dramaticky skončil první finálový den
korfbalové sezóny 2016-2017. Na finálovém turnaji Ligy
minižáků ČKS se sešlo šest nejlepších družstev v této
kategorii. Po vítězství v semifinálových skupinách se ve
finále proti sobě postavila družstva KK Brno a VKC
Kolín. Obě družstva se v průběhu finálového zápasu před
zaplněnou sportovní halou v Kolíně několikrát vystřídala
ve vedení, ale o výsledku zápasu a o mistrovském titulu
musely rozhodnout až penaltové hody. I ty přinesly drama
a rozhodnutí přinesla až dvacátáosmá vystřelená penalta. Po níž mohl začít slavit domácí tým VKC
Kolín pod vedením trenérky Jitky Motákové, která byla minulý měsíc oceněna vedením středočeského
města Kolína za dlouhodobý přínos sportu. Nejlepšími střelci finálového turnaje se stali René Střádal
z bronzového týmu MS Znojmo a Nela Vondráčková z mistrovského VKC Kolín.
Následující víkend je na programu hned další finálový turnaj. Nejlepší čtyři družstva v Lize mladších
žáků ČKS se střetnou na finálovém turnaji v Náchodě. O tři sady medailí budou bojovat KK Brno, SK
RG Prostějov, MS Znojmo a pořadatelský SK Náchod Plhov. V neděli 9.4. odpleledne pak bude znám
druhý mistr této sezóny. V roli největšího favorita odjíždí na tento turnaj prostějovské družstvo, které
v aktuální sezóně prohrálo z osmnácti zápasů jen dvakrát a má ve svém středu i dva nejlepší střelce
v této kategorii Františka Valentu a Davida Jankoviče, kteří společně nastříleli více než devadesát košů.
O finálovém složení je rozhodnuto i v nejslavnější soutěži na světě, kterou je zcela bez debat nizozemská
Kofballeague. Finálový den přímo v amsterodamské hale Ziggo Domme bude sledovat na dvanáct tisíc
diváků a samozřejmě stovky tisíc dalších v přímém internetovém přenosu na stránkách:
https://www.korfbal.nl/korfbal-leaguefinale Ve finále se střetnou obhájce loňského prvenství TOP
Sassenheim a největší překvapení Blauw Wit Amsterdam, který dokázal porazit suverénní družstvo
základní části PKC 2:1 na zápasy v semifinále. PKC Papendrecht tak čeká pouze boj třetí místo proti
LDODK, což je pro největší a nejslavnější nizozemský klub velice slabou náplastí po skvěle odehrané
základní části, v níž neztratilo toto fenomenální družstvo ani bod.
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