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První červnový víkend proběhlo v Ostravě historicky první
Mistrovství České republiky v beach korfbalu. V areálu TJ
Várenská se sešlo devět družstev v elitní kategorii a čtyři družstva
v kategorii dorostenecké, kterou dokázalo vyhrát družstvo SK
Náchod Plhov. Čtveřice Novotný, Šmíd, Šrůtová a Nováková (na
obrázku) dokázala porazit všechny soupeře a ve finále i KK Brno a
zaslouženě tak získala mistrovský titul. V seniorské kategorii pak
dominovalo družstvo KCC Sokol České Budějovice, které rovněž
během celého turnaje ani jednou neokusilo hořkost porážky. Ve
finále je však čekal náročný souboj, ve kterém většinu zápasu
dotahovali náskok SK RG Prostějov. Po základní hrací době nebylo
o vítězi rozhodnuto (výsledek 4:4) a v následném prodloužení již
jihočeští hráči potvdili roli favorita a zvítězili 6:4. V zápase o bronz
byl průběh velmi podobný a nakonec se rozhodovalo rovněž až v
prodloužení, ve kterém padl jediný koš, který přisoudil vítězství
Modrým slonům ze Znojma nad KC ZŠ Šenov v poměru 6:5.

Konec minulého týdne byl ve znamení oslav
dětského dne a bylo skvělé, že na mnohých
školách do těchto slav zapojili i korfbal ve formé
korfbalových turnajů a dovednostních soutěží.
Zástupci Školního korfbalu tak měli napilno a pod
jejich vedením se konalo hned několik
korfbalových akcí na různých školách – ZŠ
Rychvald a ZŠ Bohumínská připravily pro své
žáky střelecké soutěže, ZŠ Chrustova pořádala
tradiční turnaj v areálu dolu Landek a ZŠ Orlová pak velký venkovní turnaj pro deset tříd prvního stupně.
Velká korfbalová událost je na programu i víkend následující, kdy se bude konat tradiční venkovní
Český pohár pro žákovské kategorie. Pořadatelem bude, stejně jako v letech minulých a letos již
posedmé, východočeský korfbalový klub SK Náchod Plhov. V loňském roce se tohoto největšího
žákovského venkovního turnaje zúčastnilo celkem 18 družstev ve třech kategoriích a letošní ročník
slibuje vyrovnání či překonání tohoto čísla, když aktuálně je přihlášeno 17 družstev. Stejně jako v letech
předchozích, tak i letos se v rámci tohoto turnaje bude konat seminář pro rozhodčí skupin C a D a pro
úplné nováčky, kteří si budou chtít vyzkoušet nelehké řemeslo korfbalového rozhodčího.
Trošku na okraji zájmu a publicity vyšla na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF informace
o pořadateské zemi pro Europa Shield 2018. Tento turnaj pro druhé týmy z národních soutěží se bude
v lednu 2018 konat v Portugalsku v areálu Multiusos de Odivelas nedaleko metropole Lisabonu, a to
v termínu 26.-28.ledna 2018. Obě pohárové klubové soutěže budou tak mít své finálové turnaje na
Pyrenejském polostrově, když Pohár mistrů evropských zemí se bude konat o čtrnáct dní dříve
v katalánské Barceloně.
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