
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrovství České republiky v korfbal4 se 
konalo o uplynulém víkendu v Brně, kde se 
dva dny bojovalo o cenné medaile hned ve 
čtyřech věkových kategoriích. V rámci 
sobotního programu se, v tradičně hojně 
obsazených nejmladších kategoriích, 
utkalo celkem třicet družstev o prvenství 
v kategorii minižáků a mladších žáků. 
Vítězem nejmladší kategorie se stalo 
družstvo SK RG Prostějov, před SK Respo 
Kutná Hora a KK Koblov, v mladších žácích 
pak triumfovalo domácí KK Brno, před MS 
Znojmo a SK RG Prostějov. Druhý den se 
z vítězství v kategorii starších žáků, do 

které se zapojilo jedenáct družstev, radovalo družstvo SK Respo Kutná Hora, před MS Znojmo a KK Brno. 
Nejméně družstev se pak přihlásilo do kategorie dorostenecké, když mezi pěticí účastníků zvítězilo družstvo 
Českých Budějovic doplněné o hráče Šenova před KK Brno a SK Plhov Náchod. 
 
Mistrem sousedního Polska se stal poprvé v historii Sokol Serock, když 
na závěrečném turnaji dokázal dvakrát porazit úřadujícího mistra 
Megasport Warsawa, na než nakonec nezbyla ani stříbrná pozice. Tu 
v polské nejvyšší soutěži, do které zapojilo pět družstev, získalo 
družstvo Defenders Korfball Wroclaw, které odehrálo letošní sezónu i 
v rámci 1.ČKL, kde s pěti body za dvě vítězství a jednu remízu skončilo 
na předposledním, tedy osmém místě, ale velmi si pochvalovalo 
získané zkušenosti z pravidelné soutěže.  
 

Mistrovství Světa 2019 bude v jihoafrickém Durbanu zahájeno přesně za 
tři měsíce – tedy 1.srpna a nového světového šampióna poznáme 
10.srpna. Dvacítka reprezentačních družstev většinou zahájila své 
přípravy, a to včetně družstva Macau China, které se chystá na svou 
historicky první účast na MS. Macau figuruje ve světovém žebříčku až na 
30.místě a je nejníže postavenou reprezentací, která se bude účastnit 
světového šampionátu v tomto roce. Reprezentační tým Macau začal 
svou přípravu pod vedením nizozemského korfbalového nadšence Atte 

van Haastrechta, se kterým bude spolupracovat i další fázi přípravy.  
 
Velmi zajímavá a očekávaná zpráva se objevila i v Nizozemsku. Tradiční finále nejvyšší korfbalové soutěže, 
které již několik desetiletí sledují tisíce diváků přímo v hale a statisíce u televizních obrazovavek či v rámci 
internetového vysílání, ve vrací zpět do rotterdamské haly Ahoy, ve které se konalo mnohokráte před 
přesunem do Ziggo Arény v Amsterdamu. Ziggo Aréna nepřinesla kýžený efekt nárůstu návštevnosti, a tak 
KNKV zvolila návrat do osvědčeného stánku korfbalu, kde podepsala smlouvu na následujících pět let, tedy 
na finálová utkání v letech 2020 – 2024.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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