
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrem České republiky v kategorii minižáků se stalo 
družstvo KK Brno vedené brněnskou oporou a slovenským 
reprezentantem Peterem Bušíkem. V posledním zápase 
finálového turnaje, do kterého postoupila nejlepší čtyři 
družstva ze 28 zúčastněných týmů v základních skupinách, se 
utkala dvě neporažená družstva a k vidění byl výborný korfbal. 
Napínavá podívaná před zaplněnou sportovní halou gradovala 
v posledních minutách, když poslední slovo měl brněnský 
Tobiáš Vojna, který rozhodl svou střelou o mistrovském titulu 
a o vítězství KK Brno 6:5 nad KK Koblov, který svou první 
sezónu v soutěžích Českého korfbalového svazu zakončil 

ziskem stříbrných medailí. Z bronzu se pak radovalo družstvo SK Respo Kutná Hora. 
 
Uplynulý víkend patřil i reprezentačním 
výběrům do 19 let a do 17 let, které se 
intenzivně připravovaly v Kutné Hoře a 
v Kostelci na Hané. Zatímco reprezentační 
sedmnáctka svou přípravu teprve začíná, 
jejich starší kolegové absolvovali poslední 
přípravné soustředění a přesně za týden 
vyrazí do nizozemského Leeuwardenu na 
historicky první Mistrovství Světa v této 
věkové kategorii. Na tomto světovém 
šampionátu nás bude reprezentovat pod vedením trenérského dua Podzemský – Čejka tato šestnátka 
nejlepších juniorů: A.Literová, N.Lorencová, K.Nevludová, M.Nováková, K.Nováková, S.Sahatciu, 
L.Součková, V.Vernarská, T.Čihák, M.Hák, M.Jiřička, R.Kortus, M.Martinec, J.Novotný, V.Ošťádal a J.Toufar. 
 

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace 
bylo zveřejněno konečné obsazení druhého 
turnaje Světového poháru 2019 v plážovém 
korfbalu, který se bude konat ve francouzském 
městě Bonson. V elitní kategorii se o prvenství 
utká osm družstev v čele s obhájci loňského 
prvenství Belgií, kterou se pokusí z trůnu sesadit 

Nizozemsko, Anglie, Maďarsko, Portugalsko, Maroko, Wales a domácí Francie. Juniorských družstev pak 
bude pouze pět, což je nejnižší číslo v tříleté historii tohoto turnaje. 
 
Do další fáze se dostává i pořadatelství Mistrovství Evropy U21 2019, které bude druhým velkým 
mezinárodním turnajem, jež se bude v tomto roce konat v hanácké metropoli Prostějově. Mezinárodní 
federace oznámila finální složení účastníků – osm nejlepších družstev starého kontinentu v čele s posledním 
evropským šampiónem v této kategorii Belgií, který svůj senzační titul získal v sousední Olomouci v roce 
2014. Největším favoritem turnaje však bude Nizozemsko a mezi další kandidáty na medaile budou patřit 
Anglie, Německo, Portugalsko, Katalánsko, Maďarsko a samozřejmě i domácí Česká republika. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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