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Finále České korfbalové extraligy je již
minulostí – slušně zaplněná hala v Brně
Bohunicích viděla dva zajímavé zápasy.
V zápase o třetí místo domácí tým KK Brno
nedal mnoho šancí sousedům ze Znojma a
zvítězil přesvědčivě a zaslouženě si na krk tak
jeho hráči pověsili bronzové medaile. Ve
finálovém zápase tahal obhájce titulu VKC
Kolín od začátku za kratší konec a pouze po
celý zápas dotahoval vedení výborně
připravených hráčů KCC Sokol České
Budějovice, kteří, i díky skvělému střeleckému představení Jakuba Bláhy (10 košů), po roční odmlce
přidali do své sbírky již osmý mistrovský titul a dotáhli se tak na rozdíl jediného titulu k historicky
nejúspěšnějšímu družstvu VKC Kolín, které má svém kontě titulů devět. KCC Sokol České
Budějovice, pod vedením Trenéra roku Iva Kracíka, tak potvrdil, že sudých letech nemá v naší soutěži
konkurenci a od roku 2002 má vždy v sudém roce mistr České republiky stejného vítěze. Více
informací o průběhu finálového dne můžete nalézt na: http://www.korfbal.cz/competitions/extraliga
Své vítěze poznala též znovuobnovená anketa o nejlepší hráče, trenéry a
rozhodčí, ve které se přízni hlasujících těšilo na sedm desítek adeptů.
Předseda Českého korfbalového svazu Daniel Valeš předal ceny v průběhu
slavnostního vyhlášení výsledků ČKE všem vítězům jednotlivých kategorií.
Absolutní vítězkou ankety se stala Denisa Kolářová (na obrázku vpravo při
střeleckém pokusu během Europa Cupu), která vyhrála suverénně
v kategorii o Nejlepší juniorku, ještě přidala druhé místo v kategorii o
Nejlepší hráčku a svůj úspěšný rok podtrhla i v kategorii Nejlepší rozhodčí,
kde obsadila osmé místo (nejlepší umístění mezi novými rozhodčími).
V rámci soutěží pořádaných Českým korfbalovým svazem tak zbývá
dokončit všechny žákovské kategorie, které mají své finálové dny na
programu 27.4. v kategorii minižáků (ve Znojmě), 3.5. v kategorii mladších žáků (v Přelouči) a 17.5.
v kategorii starších žáků (v Českých Budějovicích).
Po skončení domácích soutěží pak čeká Českou republiku vrchol v podobě pořadatelství juniorského
Mistrovství Evropy, které se bude konat ve dnech 6.-12.července 2014 v Olomouci a kde čeští junioři
budou patřit mezi kandidáty medailového umístění a kde se očekávají zaplněné tribuny fanoušků, kteří
budou důležitou součástí vysněného úspěchu naší reprezentace. Vstupenky je možné objednávat
prostřednictvím korfbalových klubů do konce dubna, a to jak na jednotlivé dny, tak formou
permanentek na celý turnaj.
Jako předkrm může sloužit World Cup U19, který se o následujícím víkendu bude konat
v nizozemském Leeuwardenu a kam naše reprezentace do 19 let, pod vedením trenéra Davida
Konečného, odjíždí s medailovými ambicemi a její snažení můžete sledovat na stránkách turnaje na:
http://u19kwc.com/
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