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Uplynulý víkend patřil prvním dvěma finálovým
dnům, když v sobotu v kolínské hale Obchodní
akademie se o první mistrovský titul utkala čtyři
nejlepší družstva minižáků. Prvním zlatým
medailistou této sezóny se stalo družstvo KK Brno,
které všechny své soupeře deklasovalo a bez ztráty
bodu, s famózním celkovým skóre 45:7 a s nejlepším
střelcem Kryštofem Malinou zaslouženě vyhrálo před
SK RG Prostějov a SK Respo Kutná Hora. V neděli pak
před zaplněnýmí tribunami v Prostějově slavili
domácí zisk titulu v kategorii mladších žáků před SK
Plhov Náchod a KK Brno. A i zde byl nejlepší střelec
z vítězného družstva a byl jím František Valenta
s devíti koši. Vyvrcholením finálového dne pak byly dva zápasy o medaile v České dorostenecké korfbalové
extralize, kde se soupeři přetahovali jak v boji o bronz, kde nakonec díky výbornému závěru uspěli junioři
SK Plhov Náchod nad KC ZŠ Šenov, tak i ve finálovém duelu, kde se nakonec radovali z nejtěsnějšího vítězství
junioři KK Brno, kteří pod vedením trenéra Jana Šedého dokázali obhájit svůj loňský triumf.
Nadcházející víkend je na programu pak „superfinálový“ den, kdy se v sobotním programu v brněnských
Maloměřicích rozdělí mistrovské tituly hned ve třech kategoriích. Liga starších žáků má na programu zápas
o třetí místo mezi KCC Sokol České Budějovice a SK Respo Kutná Hora a samozřejmě finále mezi nejlepšími
družstvy této sezóny – KK Brno a SK RG Prostějov. Finálový duel čeká i 1.ČKL, kde se o prvenství střetne
rezerva SK RG Prostějov s VKC Kolín. Vyvrcholním letošní sezóny pak zcela jistě bude finále České korfbalové
extraligy, kde na sebe narazí obhájce loňského vítězství KCC Sokol České Budějovice a suverénní vítěz letošní
základní části KK Brno.
Na mezinárodní scéně proběhl trochu v ústraní los
Mistrovství Světa 2018 U21, které se bude konat
v maďarském hlavním městě Budapešti v první
polovině července. Dvanáctka nejlepších družstev
byla rozdělena do dvou skupin a na české juniorské
reprezentanty budou ve skupině „smrti“ čekat
obhájci titulu Nizozemci a dále pak Belgie, Anglie,
Hong Kong a Dominiánská republika. Druhou šestici pak tvoří Taiwan, Německo, Čína, Portugalsko, Turecko
a domácí Maďarsko, které bude jakýmsi černým koněm turnaje.
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF bylo rovněž oznámeno, že IKF prodloužila kontrakt
s výkonným ředitelem Tilbertem La Haye, který se své funkce ujal v roce 2016. President Mezinárodní
korfbalové federace Jan Fransoo vyjádřil velkou radost nad touto dohodou a spokojenost s prací odvedenou
v minulém období, která, dle jeho slov, přinesla mnoho iniciativy a pozitivních změn do operativy a rozvoje
IKF. Velmi pozitivně je hodnoceno rovněž intenzivní zaplnění mezinárodního kalendáře s důrazem na
mládežnické kategorie a nové formáty korfbalu, zejména pak beach korfbalu.
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