
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrem České republiky v kategorii starších žáků se stalo družstvo MS YMCA Znojmo 
vedené znojemskou trenérskou ikonou Lenkou Toufarovou. V domácí hale vyhrálo 
napínavé semifinále a následně porazilo v dramatickém finálovém duelu i SK RG 
Prostějov poměrem 22:20, když poprvé se ujalo vedení až v poslední čtvrtině. 
Bronzové medaile pak získalo družstvo SK Respo Kutná Hora po neuvěřitelném 
závěru utkání proti KK Brno, které zdolalo košem Terezy Němcové v poslední vtěřině 
zápasu 10:9. Liga starších žáků byla v této sezóně velmi kvalitní soutěží, do které se 
zapojilo sedm žákovských družstev a v základní části bylo odehráno 63 korfbalových 
zápasů, ve kterých padlo celkem 1509 košů (průměr 24 košů na zápas). Zajímavá byla 
i jednodenní play-off nadstavba, která přinesla dramatické okamžiky a asi to nejlepší 
z korfbalu mladých sportovců ve věku do 16 let – 4 zápasy, 116 košů (29 košů na 
zápas) a všechny výsledky s minimálními rozdíly, kdy nejvyšší výhra byla o 3 koše. 

 
Minulý týden se brněnské hale Sokola 
Maloměřice konal již čtvrtý ročník 
Školního korfbalového poháru, do 
kterého se zapojilo více než 120 dětí 
v rámci finálového turnaje a téměr 
tisícovka v rámci školních a oblastních 
kol. Finálového turnaje se účastnilo 
vždy šest nejlepších družstev v každé 
kategorii, tedy v přípravkách a 
minižácích. Vítěznou školou byla ZŠ Kamínky v přípravkách (žáci druhých a třetích tříd) a ZŠ Laštůvkova pak 
v kategorii minižáků, která je určena pro žáky čtvrtých a pátých tříd. 

 
Uplynulý víkend rozehrála play-off i nejúspěšnější družstva v nejlepší 
ligové soutěži na světě – v nizozemské Korfballeague. Před 
vyprodanými tribunami a mnohatisícovou sledovaností přímých 
internetových vysílání si první vítězství v semifinálových sériích připsal 
PKC Papendrecht po jasném vítězství nad LDODK 29:21 a překvapivě i 
Fortuna Delft, která dokázala zvítězit na palubovce obhájce a vítěze 
základní části titulu TOP Sassenheim 25:22. Fortuna tak vykročila za 
dalším překvapením, když v loňské sezóně dokázala v semifinále 

senzačně v prodloužení rozhodujícího zápasu vyřadit právě hvězdný PKC Papendrecht. 
 
Následující víkend je pak na programu předposlední finálový turnaj letošní halové sezóny, kdy se o 
mistrovský titul utkají nejmladší korfbalisté na finálovém turnaji Ligy minižáků. Závěrečný turnaj pro čtyři 
nejlepší družstva v této věkové kategorii bude v sobotu hostit Korfbalový klub Brno v tělocvičně ZŠ 
Čejkovická v brněnských Vinohradech. Favoritem na zisk nejcennějších medailí budou domácí minižáci KK 
Brno a mladí korfbalisté KK Koblov, neboť obě družstva neztratila na semifinálových turnajích ani bod a 
jejich vzájemný souboj je naplánován na závěr turnaje na 14:00, po němž proběhne slavnostní předávání 
poháru a medailí. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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