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Uplynulý víkend byla
zahájena nejsledovanější
a nejkvalitnější klubová
korfbalová soutěž na
světě – nizozemská
nejvyšší
korfbalová
soutěž
Korfballeague.
Pět zápasů přineslo
celkem 236 košů a pět
vyprodaných sportovních
hal, kde se zápasy
prvního kola odehrály.
Největší zápletku přinesl zápas mezi KZ a PKC, který rozhodl nizozemský reprezentant Richard Kunst
střelou dvě vteřiny před koncem zápasu. Tým KZ, který vede Wim Bakker, který dlouhodobě
spolupracuje s Českým korfbalovým svazem, prošel výraznou hráčskou obměnou a připravil největšímu
favoritovi soutěže perné chvilky. Díky neúnavnému koučování během celého zápasu, vedl tým Wima
Bakkera v poločase 14:8, ale největší nizozemský klub PKC dokázal během druhého poločasu zápas
otočit a připsal si první vítězství.
K historickému okamžiku došlo v neděli v zápasech České korfbalové extraligy mezi SK RG Prostějov
a MS YMCA Znojmo, neboť poprvé v historii nejvyšší české korfbalové souteže, která se hraje
nepřetržitě od roku 1990, kdy bylo poprvé korunováno mistrovské družstvo (tehdy ještě
Československa), byla utkání této soutěže řízena dámskou dvojicí rozhodčích. Mezinárodní rozhodčí
Zuzana Maňáková a mladá naděje Denisa Kolářová odvedly solidní výkony a dokázaly, že mohou řídit
zápasy nejvyšší soutěže a je více než pravděpodobné, že dvojice jistě dostane během roku další
příležitosti.
Uplynulý víkend se v bývalé korfbalové baště v Děčíně konalo
víkendové korfbalové soustředění žáčků, kteří tento svatomartinský
víkend prožili plně s korfbalem. Mladí děčínští korfbaloví Tukani,
kterých se sešlo více než dvě desítky, soutěžili během celého víkendu
v korfbalové olympiádě, našli si čas i na chvíle pro oslavy a své
snažení zakončili korfbalovým turnajem od vedením bývalého
předsedy korfbalového svazu a současného předsedy TKC Děčín
Milana Schwarze.
Následující prodloužený víkend bude patřit reprezentacím. Během tohoto víkednu je naplánována
přestávka v soutěžích a nejlepší korfbalisté ve mládežnických věkových kategoriích do 17 let a do 21
let se sejdou na přípravných soustředěních. Reprezentace do 17 let pod vedením trenéra Jakuba Máši
bude trénovat v Kostelci na Hané, kde se sejde v širším složení, které čítá více než třicet korfbalových
nadějí a reprezentace do 21 let pak bude pilovat své dovednosti v Moravském Krumlově, kde již několik
měsíců má korfbal své místo i na místní základní škole.
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