
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Výborný korfbal nabídly finálové dny 
v belgických soutěžích, které byly na 
programu během uplynulého víkendu.  
V sobotu se odehrály tři finálové duely (v 
kategoriích Elite, U19, U16) a v neděli pak 
zbývající tři v kategoriích U14, U12 a v G-
korfbalu. Mistrem prestižní Topkorfbal 
League se stal po roční přestávce opět KC 
Boeckenberg, který se dvěma vítěznými 
zápasy v playoff, kam vstupoval až ze 
čtvrtého místa, radoval z dalšího 
belgického titulu. Družstvo pod vedením 
Luca Tossense dokázalo v semifinále 
porazit vítěze základní části Borgerhout 
GW a ve finále i obhájce titulu AKC/Luma 23:21, a to zejména díky famóznímu střeleckému výkonu 
třicetiletého bývalého reprezentačního kanonýra Jesse De Bremaekera, který zaznamenal 11 košů. 
 
Dnes večer odjíždí do Nizozemska reprezentace České republiky v kategorii U19, která  v Leeuwardenu 
bude bojovat o medailové umístění na historicky prvním Mistrovství Evropy v této věkové kategorii. 
V loňském roce se na stejném místě konal obdobný turnaj pod názvem Světový pohár, kde čeští junioři 
vybojovali solidní čtvrté místo. Základní osa českého týmu zůstala nezměněna, a tak můžeme s nadějí 
vyhlížet k výkonům na nadcházejícím šampionátu. Na poslední chvíli došlo i ke změně v naší základní 
skupině, kde se naše reprezentace nakonec neutká s exotickým Novým Zélandem, ale místo toho 
s družstvem Brazílie, která však hraje mimo oficiální pořadí z důvodu startu starších hráčů v týmu, který 
bude navíc doplněn o sportovce bez brazilského občanství. 
  

Unikátní turnaj základních škol se konal v minulém týdnu 
v brněnské hale v Maloměřicích, kde se bude letos konat i 
„superfinálový“ den České korfbalové extraligy. Konal se zde třetí 
ročník brněnského Školního korfbalového poháru, jehož 
finálového turnaje se zúčastnilo dvanáct nejlepších družstev 
v kategoriích přípravek U9 a minižáků U11, která se do finále 
probojovala ze školních a oblastních kol. Během finálového dne 
bylo k vidění celkem 30 korfbalových utkání a z vítězství se 
nakonec radovalo družstvo ZŠ Heyrovského a ZŠ Pastviny. 

  
I v soutěžích pořádaných Českým korfbalovým svazem se sezóna nachyluje do finální fáze. Své nadstavby 
rozehráli starší žáci, kde po prvním kole je na čele KK Brno i mladší žáci, kde prozatímní první místo drží SK 
RG Prostějov, když obě družstva ještě nepoznala v nadstavbě hořkost porážky. Před posledním dvojkolem 
je naopak již definitivně rozhodnuto o složení finálové dvojice v České korfbalové lize, kde se o mistrovský 
titul střetnou tradiční soupeři z posledních let – obhájce titulu KCC Sokol České Budějovice a vítěz základní 
části KK Brno. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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