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Poslední halový mistrovský titul bude 

udělen v sobotu odpoledne v kolínské hale 

TJ Agro, kde se ve finále střetnou nejlepší 

týmy z České dorostenecké korfbalové 

extraligy. Nejdříve se v zápase o bronz 

střetnou domácí VKC Kolín, kteří skončili 

na posledním místě v nadstavbové finálové 

skupině, proti SK Náchod Plhov, který 

naopak dominoval v nadstavbové skupině 

o 4.-7. místo, kde jej střelecky táhl zejména 

reprezentant Filip Šmíd, když zaznamenal 

39 košů. Ve finále se střetnou SK RG 

Prostějov s KK Brno (na obrázku), který vybojoval postup do finále, pod vedením trenérské dvojice 

Jonáková – Šedý, až v posledním zápase nadstavby. Ve finále se proti sobě postaví celá řada juniorských 

reprezentantů, kteří drží svá družstva ve hře o titul mistra republiky. 

V pátek 12. května se v Ostravě na ZŠ Bohumínská uskuteční korfbalový seminář určený prioritně pro 

učitele základních a středních škol, kteří do výuky pravidelně zařazují právě korfbal. Účastníci na závěr 

celodenního semináře obdrží certifikát „Cvičitel korfbalu“ stejně jako tomu bylo před dvěmi lety při 

stejné příležitosti na stejném místě. Korfbalový seminář povede osoba nejpovolanější – reprezentační 

trenér Ivo Kracík, kerý v České republice disponuje nejvyšším dosaženým korfbalovým vzděláním, 

které získal v Nizozemsku. 

Během uplynulého víkendu skončila halová sezóna i 

v Anglii, kde se mistrem stal stalo družstvo Trojans 

Korfball Club, které dokázalo získat jubilejní desátý 

mistrovský titul a potvrdilo velmi úspěšný rok, který 

zahájilo ziskem bronzových medailí v rámci lednového 

finálového turnaje Poháru mistrů evropských zemí. Ve 

finále tým vedený trenérem Brooksem s trojicí bratrů 

Brooksových na hřišti zcela dominoval a zvítězil nad 

družstvem Norwich Knights, které se do finále 

probojovalo poprvé v historii, jasně 30:17. Souboj o bronz pak ovládlo družstvo Bec Korfball Club pod 

vedením trenéra Bucklanda, když porazilo taktéž jasně 15:8 tým Kingfisher.    

V Nizozemsku se pak první květnový víkend nesl ve znamení ocenění nejlepších korfbalistů 

z nejkvalitnější, nejsledovanější a mnohými dalšími nej oplývající souteže světa Korfballeague. Mezi 

ženami zvítězila Celeste Split z mistrovského družstva TOP Sassenheim, nejlepším mužem byl vyhlášen 

sedmatřicetiletý Marc Broere z Blauw Wit, který střelecky dotáhl amsterodamský tým až do finále 

v Ziggo Dome. Mezi trenéry byl vyhlášen jako nejlepší Jan Niebeek (TOP Sassenheim) a mezi 

rozhodčími zvítězila dvojice Marcel Luttik a Joeri Kok, která získala ERIMA Referee Award. 
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