
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend patřil plážovému korfbalu, když se 
v Ostravě již druhý rok po sobě konalo mistrovství České 
republiky 2019 v beach korfbalu v žákovských kategoriích. 
Celkem dvacet družstev se utkalo o mistrovské tituly 
ve všech žákovských kategoriích. Mistrem ČR v kategorii 
starších žáků se stal SK RG Prostějov, když ve finále zdolal 
KK Sokol Koblov a na třetím místě pak skončilo družstvo 
KK Brno. Mladší žáky opanovalo jasně družstvo MS YMCA 
Znojmo v čele s nejlepším střelcem tohoto roku René 
Křupalem, který během turnaje zaznamenal dvacet košů. 
Na druhém místě skončil VKC Kolín a z bronzu se radovalo 
družstvo KK Brno. V kategorii minižáků potvrdilo nejlepší 

formu KK Brno, když opět o koš, stejně jako ve finále halové Ligy minižáků, přehrálo druhý KK Sokol Koblov. 
Na třetím místě pak skončil SAM Kozlovice. 
 
Zatím slabší obsazení má plánované plážové Mistrovství ČR 2019 v kategorii elitní, tedy seniorské a 
v kategorii dorostenecké. Pořadatelé ještě dali klubům pár dní na případné dopřihlášení svých družstev a 
pokud počet výrazněji nestoupne, budou obě kategorie spojeny do jedné soutěže, která aktuálně čítá sedm 
přihlášených týmů. V pořadí třetí ročník Mistrovství ČR v beach korfbalu se letos, po dvou úspěšných letech 
v Ostravě, kde první titul své historie získal v elitní kategorii SK RG Prostějov a dorostenecké zlato vybojovalo 
KK Brno, přesouvá do středních Čech a bude se konat v Kutné Hoře.  
 
Víkend následují bude dalšími korfbalovými událostmi doslova nabit. V sobotu se 
v prostějovské hale hrají semifinálová utkání prvního ročníku Superligy, když 
v očekávaných duelech proti nastoupí nejdříve družstva ve spodní polovině 
pavouka a na závěr dne se můžeme těšit na nejlepší čtyři družstva, která si to 
rozdají o postup do finále Superligy 2019, která se pevně zakotví v termínovém 
kalendáři i v následujích sezónách. Po skončení semifinálových bojů se v útrobách 
RG Prostějov bude konat Valná hromada Českého korfbalového svazu, která 
mimo jiné bude rozhodovat i o obsazení VV na další dva roky. 

 
Reprezentace do sedmnácti let pod vedením hlavního trenéra Jakuba 
Máši pak v neděli završí svou přípravu na vrchol letošní sezóny, kterým 
bude Světový pohár U17, který se na konci června bude konat 
v Nizozemsku. Velká část přípravy nadějných českých lvíčat byla letos 
spojena se Superligou, mladí reprezentanti tak měli možnost odehrát 
mnoho těžkých zápasů a tato zápasová zkušenost by měla pomoci 
k návratu českého juniorského korfbalu mezi nejlepší družstva světa a 
Evropy. Finální nominace reprezentačního družstva pak bude zvěřejněna 
v rámci průběhu nedělního  finálového dne Superligy 2019 v Prostějově, 
kde mají zastoupení a mladí reprezentanti, kteří se představí v boji o 
páté a o sedmé místo. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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