
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uplynulý víkend skončila základní část Ligy mladších žáků, která měla 
poprvé v historii početnou celorepublikou skupinu, do které se přihlásilo 
celkem osm družstev. Fakticky ji však odehrálo pouze sedm, neboť družstvo 
Českých Budějovic do žádného zápasu nenastoupilo. I tak se jednalo o 
výrazný posun vpřed a věřme, že se můžeme těšit i na brzký nárůst 
v soutěžích seniorských. Příjemným překvapením soutěže byla účast 
družstva KC SPSŠ Tábor pod vedením Davida Štegera, které vzniklo jako 
produkt projektu Školního korfbalu, na které aktivně navázal táborský klub. 
Při první účasti v této soutěži dokázalo jejich družstvo postoupit ze třetího 
místa do nadstavbové části, kde se střetne, kromě prvního MS YMCA 
Znojmo a druhého SK RG Prostějov, ještě s nejlepšími družstvy KK Brno a KK 
Sokol Koblov, které hrály po celou sezónu vnitroklubové skupiny. Liga 
mladších žáků přinesla ještě jeden unikát a tím bylo dosažení mety 100 košů 

v jedné soutěži, což jako první v této sezóně dokázal René Křupal z dosud neporaženého MS YMCA Znojmo. 
 
Další unikátní střelecký kousek byl k vidění i na palubovce nejslavnějšího 
nizozemského družstva PKC/SWK Groep  Papendrecht, které v nejlepší 
ligové soutěži – Korfballeague dokázalo před vyprodanou domácí halou 
zvítězit historickým výsledkem, když porazilo předposlední družstvo 
soutěže KCC/SO natural 52:21. Navíc dva jeho excelentní střelci 
zaznamenali dohromady 33 košů, když neuvěřitelnými 18 koši se blýskl 
Richard Kunst a patnáct přidal kapitán nizozemské reprezentace 
Laurens Leeuwenhoek. 

  
Česká korfbalová extraliga zakončila posledním kolem svou základní část a již za 
osmnáct dní budeme znát nového Mistra České republiky pro rok 2019. Již 
popáté v řadě se ve finále utkají KCC Sokol České Budějovice v čele 
s reprezentačním kapitánem a nejlepším střelcem ČKE Petrem Pešákem proti 
obhájci titulu KK Brno, které se opírá o nejlepší ženskou střelkyni Štěpánku 
Jonákovou. Bronzové medaile si během finálového dne převezmou domácí hráči 
SK RG Prostějov, kteří letos vybojovali cenný bronz i na druhém nejvýznamnějším 
evropském klubovém turnaji Europa Shield. A právě prostějovští hráči a trenéři 
byli oceněni za svůj přínos sportu v tomto hanáckém městě, když na slavnostním 
vyhlášení nejlepších sportovců města Prostějova dostali ceny trenéři Šnévajs a 
Lešánská a rovněž prostějovský kapitán a reprezentant ČR Petr Galíček. 

 
O tomto víkendu se bude konat první letošní turnaj série Světového poháru v beach korfbalu, a to v čínské 
provincii Hong Kong. Program je rozdělen do dvou dní, když v sobotu 9.března se uskuteční univerzitní 
turnaj, do kterého se zapojí čtyři reprezentační univerzitní výběry. V neděli je pak na programu elitní 
kategorie OPEN, do níž zasáhne celkem pět  národních družstev – Taiwan, Čína, Thajsko, Hong Kong a 
Japonsko. Systém je nastaven tak, že po základní části, která se hraje systémem každý s každým, následuje 
semifinále a finále a vítěz bude znám v neděli 10.března v 18:00 místního času. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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