
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uplynulou neděli 29. července 2018 se konalo na 
plážových kurtech TJ Ostrava Mistrovství České 
republiky 2018 v beach korfbalu, které tentokráte 
proběhlo pod záštitou náměstka primátora 
Statutárního města Ostrava Mgr. Michala Mariánka a 
pod záštitou 1.náměstka hejtmana Moravskoslezského 
kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla. V elitní kategorii 
dospělých se utkalo sedm družstev, když na poslední 
chvíli zrušilo svou účast nejlepší družstvo letošního 
ročníku České korfbalové extraligy KK Brno. Ve velice 
vyrovnaném průběhu celého turnaje se nakonec 
z historického  úspěchu radovalo družstvo SK RG 
Prostějov, které během celého turnaje prohrálo jen 
jednou, když v základní skupině podlehlo VKC Kolín „B“. Ve finále pak prostějovské družstvo využilo 
výraznou výškovou převahu a dokázalo porazit ve výborném utkání MS YMCA Znojmo těsným rozdílem 7:5. 
Bronz patří VKC Kolín „A“, který v boji o třetí místo zdolal SK Plhov Náchov poměrem 6:3.  
 
Nedílnou součástí byl pak i juniorský turnaj, ve kterém střetla pouze čtyři družstva, když stejně jako 
v kategorii elitní se i v juniorské odhlásilo jedno družstvo pár dní před začátkem turnaje, a to SK RG 
Prostějov. Zbylé týmy si to následně rozdaly systémem každý s každým a na závěr čekal na družstva z prvních 
dvou příček finálový duel o titul juniorského mistra ČR 2018 v beach korfbalu, který ve velice vyrovnaném 
souboji pro sebe získal nejtěsnějším rozdílem tým KK Brno, když zvítězil 4:3 nad MS YMCA Znojmo. V boji o 
bronz pak jasně dominovalo družstvo SK Plhov Náchod, když rozstřílelo domácí KK TJ Sokol Koblov velkým 
rozdílem 17:3. 
 

Na mezinárodní scéně je v tomto týdnu na 
programu Mistrovství Asie a Oceánie 
2018, které se od neděle 29.července koná 
v japonském městě Saitama. Mistrovství 
Asie a Oceánie je nejstarším halovým 
kontinetálním šampionátem na světě, 
který se koná již od roku  1990, zatímco 
evropské halové kontinentální šampionáty 

začaly až v roce 1998. Asijsko-oceánského mistrovství se zúčastní celkem 10 družstev, která bojují o šest 
míst na Mistrovství Světa 2019, které bude přesně za rok, tedy 1.srpna 2019 začínat svůj program 
v jihoafrickém Durbanu.    
 
Mezinárodní korfbalová federace zveřejnila na svých stránkách aktuální žebříček zemí, do kterého 
započítala výsledky Mistrovství Světa juniorů U21 2018, které se konalo tento měsíc v Maďarsku. Česká 
republika v něm zůstala na sedmém místě, ale velmi se k ní přiblížilo osmé Portugalsko, které na tomto MS 
vybojovalo čtvrté místo. Největším skokanem v tomto žebříčku je Maďarsko, které díky šestému místu 
z tohoto šampionátu poskočilo kupředu o čtyři příčky na aktuální desátou pozici.   
 
 
 
 

 1.srpna 2018 
31/2018 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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