
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již za tři dny je to tu. V sobotu 23.března 
vyvrcholí finálovým soubojem nejvyšší 
česká soutěž Česká korfbalová extraliga, 

kdy se proti sobě 
postaví vítěz 
základní části a 
obhájce titulu 
z loňského roku 
KK Brno a druhý 
tým letošní základní části a druhý tým Europa Shieldu 2019 KCC Sokol České 
Budějovice. Na vítěze čeká titul Mistra ČR a, po kolapsu KK Brno na lednovém 
finálovém turnaji Europa Cupu 2019, také nepříjemná kvalifikace na Europa Cup 
2020, která se bude ve dnech 13.-15.září 2019 konat ve Francii. Finálový turnaj pak 
v tradičním lednovém termínu bude hostit Německo stejně jako finálový turnaj 
Europa Shield 2020, kam má zaručený postup poražený finalista.  

 
Uplynulý víkend rovněž rozhodl o složení finálové čtveřice pro závěrečný turnaj v Lize starších žáků, který 
se v letošní sezóně bude hrát „belgickým“ způsobem – tedy nejdříve se v semifinálových utkáních na jeden 
vítězný zápas střetnou MS YMCA Znojmo vs. KK Brno a SK Respo Kutná Hora vs. SK RG Prostějov. Na vítěze 
pak čeká finálový duel a na poražené boj o bronzové medaile. Základní část této soutěže přinesla zajímavé 
souboje, když v 63 zápasech padlo celkem 1509 košů (tedy průměr 24 košů/zápas). Nejlepšími střelci byli 
Jakub Štastný z Kutné Hory a Jitka Pavlíčková ze Znojma, kteří zaznamenali 74, resp. 67 košů. 
 
Zajímavé porovnání přinesly semifinálové turnaje Ligy minižáků, které jsou určeny pro hráče ve věku do 11 
let. Družstva z celkem osmi klubů, které většinou během roku hrají pouze vnitroklubové skupiny,  se střetla 
na dvou semifinálových turnajích, které přinesly dominanci dvou největších center mládežnického korfbalu 
– KK Brno a KK Koblov. Oba kluby spoléhají na velice širokou členskou základnu, která vznikla jako výsledek 
projektu Školního korfbalu a mohou tedy vybírat z velkého počtu sportovců a ukazuje se, že tato cesta může 
být úspěšnou. Na finálovém turnaji, který bude v sobotu 6.dubna hostit právě Brno, se tak střetnou nejlepší 
čtyři družstva v této nejmladší věkové kategorii – KK Brno 1, SK Respo Kutná Hora, KK Koblov a KK Brno 2. 
 

Uplynulý víkend patřil i juniorské reprezentaci do 19 let, kterou 
vede trenérská dvojice Jiři Podzemský – Milan Čejka a která se 
k víkendovému soustředění sešla tentokráte v Olomouci. Trenéři 
museli opět řešit velké problémy s hráčským obsazením, když 
několik hráčů se omluvilo z této fáze přípravy na historicky první 
světový šampionát ve věkové kategorii do 19 let, jež se bude příští 
měsíc konat v nizozemském Leeuwardenu. Na soustředění 
nakonec dorazilo pouze sedmnáct hráčů a plný počet 
tréninkových jednotek absolvovala nakonec jen patnáctka 

juniorů, kteří se na příštím soustředění ve dnech 5.-7. dubna v Kutné Hoře poperou o konečnou nominaci 
na vrchol tohoto roku. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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