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Extraligovým mistrem České republiky 

je dvouleté pauze opět KCC Sokol 

České Budějovice, který se svým 

devátým titulem dotáhl na dosud 

historicky nejúspěšnější klub VKC 

Kolín. Zároveň jihočeské družstvo 

vzalo možnost zlatého hattricku KK 

Brno, který vstupoval do utkání v roli 

favorita, když v základní části prohrál 

pouze jedinkrát. Na mistrovský tým 

Českých Budějovic tak čeká finálový 

turnaj Poháru mistrů, který se v lednu 2018 bude konat v katalánské metropoli Barceloně a na 

jihomoravské družstvo pak finálový turnaje Europa Shieldu, který je rovněž naplánován na leden 

příštího roku a kde zatím pořadatelská země není známa. 

Finálový den českého korfbalu určil i vítěze dalších 

soutěží. Ligu starších žáků ČKS opanovalo družstvo 

SK RG Prostějov pod vedením charizmatického trenéra a 

bývalého reprezentanta Martina Šnévajse, když ve finále 

kolektivním výkonem porazilo tým SK Respo Kutná 

Hora. Hvězdou utkání byl ještě patnáctiletý mládežnický 

reprezentant Vojtěch Ošťádal, který ve finále v hanáckém 

dresu zaznamenal šest košů a stal se nejlepším střelcem 

celého finálového dne. Ve finále 1.České korfbalové ligy 

pak triumfoval domácí „B“ tým, když ve vyrovnaném střetnutí předčil „B“ tým Prostějova, který se 

opíral o mohutnou podporu fanoušků. 

Poslední tajenkou letošní halové sezóny pak zůstává rozdělení medailí v České dorostenecké korfbalové 

extralize, kde je finálový den na programu v sobotu 13.května v Kolíně. V zápase o bronz se utká 

domácí VKC Kolín s družstvem  SK Náchod Plhov a v následném finále pak SK RG Prostějov a KK 

Brno. Po tomto finálovém dni se pozornost české korfbalové veřejnosti upne k novince letošního roku 

a tou bude plážový turnaj v Ostravě, z něhož vzejde nominace na historicky první Mistovství Evropy 

v beach korfbalu 2017, které se bude konat v druhé polovině srpna v nizozemském Haagu. Český 

korfbalový svaz oficiálně přihlásil dvě družstva v elitní kategorii seniorů a jedno družstvo juniorské 

v kategorii U19, kterého se mohou zúčastnit sportovci narození v roce 1998 a mladší. 

Velká společensko-korfbalová událost je naplánována na tuto sobotu 6. května v Nizozemsku. 

V luxusním hotelu Golden Tulip v Ermelo budou oceněni nejlepší hráči nizozemské Korfballeague, kde 

mezi favority patří Richard Kunst, Mick Snel a Marc Broere mezi muži, za něžnější pohlaví pak Ilona 

van den Berg, Celeste Split či Fleur Hoek. Oceněni budou i nejlepší trenér, nejlepší rozhodcovská 

dvojice či zcela nová kategorie Goal van het Jaar, tedy koš roku, kde je kandidátem pět krásných střel, 

které je možné shlédnout na: https://www.korfbal.nl/korfballeague/nieuws/goal-van-de-week-de-finale 
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