
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrem České republiky se podesáté 
v historii stalo družstvo KCC Sokol České 
Budějovice a stalo se tak nejúspěšnějším 
týmem ve třicetileté historii českých 
korfbalových soutěží, když ve finále 
porazilo nejúspěšnější tým posledních let 
KK Brno nejtěsnějším rozdílem 19:18. 
Triumf družstva z jižních Čech ještě 
podtrhli junioři KCC Sokola České 
Budějovice, kteří během finálového dne 
v Prostějově porazili juniorské družstvo KK 
Brno 18:14. Domácí družstvo SK RG 
Prostějov potvrdilo, že letošní sezóna je 
pro ně bronzová, když po 3.místě na 

Europa Shield 2019 získalo bronzové medaile v České dorostenecké korfbalové extralize po vítězství nad SK 
Náchod Plhov 20:16 a převzalo i bronzové medaile za třetí místo v elitní České korfbalové extralize. 
 
Poslední prvenství v rámci finálového dne vybojoval v Prostějově VKC Kolín, 
který ve finále druhé nejvyšší české korfbalové soutěže – 1.České korfbalové 
ligy dokázal v dramatickém utkání porazit vítěze základní části SK Náchod 
Plhov 18:16, a to zejména díky perfektně zvládnuté poslední čtvrtině utkání, 
ve které třemi koši rozhodla o jejich vítězství nejlepší hráčka utkání Tereza 
Paďouková. Unikátní skutečností letošního finálového dne bylo spojení tří 
nejvyšších korfbalových soutěží a rovněž to, že oba seniorské zápasy byly 
přenášeny v přímém přenosu Českou televizí v rámci internetového vysílání 
s živým komentářem přímo ze sportovní haly a všechny zápasy finálového dne pak i na YouTube kanálu. 
 

Ještě nabitější víkendový program uspořádal belgický 
korfbalový svaz KBKB, který ve vyprodané hale během 
soboty a neděle stihl odehrát celkem pět finálových střetnutí 
(v kategoriích U12, U14, U16, U19 a v elitní soutěži) a rovněž 
barážový duel o postup do nejvyšší belgické soutěže NDN 
Topkorfbal League. Překvapivým vítězem tohoto ročníku je 
KWIK po vítězství 18:14 nad Borgerhout/GW, a to zejména 
díky famóznímu střeleckému výkonu Liesbet Bollaerts, která 
zaznamenala šest košů. Stejně překvapivý je i vítěz baráže 

Putse, který zlatým košem porazil favorizovaný tým Riviera 21:20. 
 
Finálový program následujících víkendů bude patřit žákovským soutěžím, když o prvním mistrovském titulu 
se rozhodne již tuto sobotu 6.dubna ve znojemské sportovní hale, kde se střetnou nejlepší čtyři družstva 
Ligy starších žáků. Největším favoritem na celkové vítězství je domácí družstvo MS YMCA, které v základní 
části prohrálo z osmnácti střetnutí jediné a dokázalo nastřílet neuvěřitelných 374 košů a hned pět 
znojemských hráčů si připsalo minimálně 50 košů. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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