
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrem České republiky v kategorii mladších žáků se 
stalo družstvo MS YMCA Znojmo vedené potomkem 
slavné znojemské korfbalové rodiny a současným 
juniorským reprezentantem Janem Toufarem. 
Znojemští dokázali v souboji dvou nejlepších družstev 
této sezóny porazit přesvědčivě KK Brno 15:6 a oplatili 
jim tak těsnou porážku v prvního finálového turnaje, kdy 
po boji podlehli 10:11. Na bronzový stupínek pak 
vystoupali mladí sportovci SK RG Prostějov, kteří 
s přehledem porazili dva nováčky v této soutěži KK Sokol 
Koblov a KC SPŠS Tábor a zaslouženě získali třetí místo. 

Největší hvězdu tohoto ročníku Ligy mladších žáků ČKS byl famózní znojemský střelec René Křupal, který ke 
100 košům v základní části přidal dalších 41 v nadstavbě a s velkým náskokem ovládl pořadí střelců a získal 
i pomyslnou korunu nejlepšího střelce napříč všemi kategoriemi. 
 
Uplynulý víkend se rovněž konalo finále nizozemské nejvyšší 
korfbalové soutěže Korfballeague, které je každoročně 
nejnavštěvovanější korfbalovou akcí roku. Více než deset tisíc 
fanoušků sledovalo finálový souboj mezi nejúspěšnějším 
klubem korfbalové historie PKC Papendrecht a Fortunou 
Delft, která postoupila do playoff až ze čtvrtého místa. Po 
vyrovnaném poločase se oba týmy přetahovaly o vedení až do 
stavu 16:16, ale další tři koše vstřelili právě hráči Fortuny a 
tento náskok se ukázal rozhodujícím a v zaplněné aréně Ziggo 
Dome mohla propuknout červenobílá radost. Fortuna získala 
svůj pátý mistrovský titul po vítězství 21:19, když poslední titul získala v roce 2004 vítězstvím rovněž nad 
PKC. Papendrechtský PKC si naopak připsal rekordní třináctou finálovou prohru při své 22.účasti ve finále 
nizozemské nejvyšší soutěže.  
 
V pondělí 15.4. bylo oznámeno Mezinárodní korfbalovou federací, že reprezentační družstvo Maroka se 
odhlásilo z Mistrovství Světa U19 2019, které se bude konat během velikonočního víkendu v nizozemském 
Leeuwardenu. Důvodem je dle dostupných informací to, že marocká delegace nezískala potřebná víza 
k cestě do Nizozemska. Finální počet účastníků bude tedy 12 a české juniory, kteří do Nizozemska odcestují 
z Prahy dnes těsně před půlnocí, čeká v základní skupině B během pátečního programu postupně Taiwan, 
Hong Kong a Portugalsko. Pro nejlepších osm družstev je pak na programu v sobotu 20.dubna čtvrtfinále a 
semifinále, v neděli pak čekají na všechny účastníky zápasy o konečné umístění, když finálový duel turnaje 
je naplánován na 15:45. 
 
Český mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek, který svou mezinárodní kariéru začal jako asistent při 
Mistrovství Evropy U21 2014, byl dodatečně nominován na Mistrovství Světa 2019, které se bude na 
začátku srpna konat v jihoafrickém Durbanu. Čeští rozhodčí patří dlouhodobě mezi světovou špičku, a to i 
proto, že jsou za svou činnost náležitě odměňováni, když nejpilnější z nichž za druhou polovinu této sezóny 
inkasovali až 16 tisíc korun za odřízené zápasy ČKE, 1.ČKL a ČDKE. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 

korfbal.cz 

http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
https://www.facebook.com/cesky.korfbal/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
mailto:zpravodaj@korfbal.cz
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/
http://www.korfbal.cz/

