
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 V nejvyšší české soutěži – v České korfbalové extralize 
zbývá v základní části odehrát posledních pět utkání a již 
nyní je jisté, že v boji o mistrovský titul se opět utkají 
stejní soupeři jako ve čtyřech minulých letech – tedy 
obhájce titulu KK Brno a vicemistr loňské sezóny KCC 
Sokol České Budějovice. Finálový souboj uvidí diváci 
v prostějovské hale RG v sobotu 23. března společně 
s finálovým duelem 1.České korfbalové ligy a se zápasy 
o medaile v České dorostenecké korfbalové extralize. 
Otevřený však stále zůstává boj o extraligové bronzové 
medalie, které si převezme třetí družstvo po základní 

části ČKE, jenž zatím drží SK RG Prostějov a rovněž otevřený je i souboj o nejlepšího střelce ČKE, kterému 
zatím vévodí reprezentační kapitán Petr Pešák a mezi dámami pak Štěpánka Jonáková. 
 
Belgická reprezentační trenérská dvojice Detlef Elewaut a Johannis Schot  oznámila 
širší nominaci na Mistrovství Světa, které se bude na začátku srpna konat 
v jihoafrickém Durbanu. Obhájci stříbrných medailí z posledního šampionátu, který se 
v roce 2015 konal právě v Belgii, se pokusí zvrátit výsledkový propad z loňského ME, 
kde se poprvé v historii umístili mimo stupně vítězů. Reprezentační trenéři zařadili do 
širšího kádru 10 mužů a pouze 8 žen, což opět naznačuje, že síla zejména dámské 
poloviny družstva Diamonds nebude na té nejvyšší úrovni. Ve výběru můžeme nalézt 
zástupce celkem 7 klubů, když nejvíce zástupců - pět má družstvo KWIK a po čtyřech 
pak AKC Luma a Voorwarts. Největší hvězdou je pravděpodobně Jordan de Vogelaere, 
který je aktuálně třetím nejlepším střelcem DeetosSnel v nizozemské Korfballeague. 

 
Výkonný výbor Českého korfbalového svazu rozšířil o dalšího člena Sportovně-technickou komisi, když ještě 
v průběhu sezóny začala, s platností od 1.února, v jejích řadách působit Aneta Lešanská. Bývalá extraligová 
hráčka SK RG Prostějov a rovněž členka širších reprezentačních výběrů a později funkcionářka hanáckého 
klubu či Disciplinární komice ČKS se rozhodla rozšířit řady jedné ze stěžejních komisí Českého korfbalového 
svazu, která se stejně jako většina ostatních odborných komisí potýká s personálním nedostatkem a 
nezájmem ze strany českých korfbalových klubů. Aneta již je plně začleněna do fungování komise a kontakt 
na ni je: aneta.lesanska@korfbal.cz 
  

Právě Sportovně-technická komise ČKS vydala v těchto dnech rozpis 
nadstavby Ligy minižáků, která je soutěží pro nejmladší korfbalisty, pro něž 
uděluje ČKS mistrovský halový titul, a to ve věku do 11 let. Většina klubů 
hraje vnitroklubové skupiny a nyní se deset družstev poměří nejdříve na 
dvou semifinálových turnajích, které se budou konat v Kutné Hoře a v Brně 
Novém Lískovci v sobotu 16.března. Ze dvou pětičlenných skupin pak vždy 
nejlepší dvě družstva postoupí do turnaje finálového, kde si to rozdají o 

cenné medaile pro nejlepší – v Brně 6.dubna 2019. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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