
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V neděli 20.června se 
v areálu Beach Sport 
v Prostějově konalo 
Mistrovství České republiky 
v beach korfbalu 2021, na 
které se v kategorii Elite 
přihlásilo šest družstev a 
v kategorii dorostenecké jen 
čtyři družstva. V úmorném 
počasí bylo k vidění celkem 
17 zápasů v elitní soutěži a 
osm dalších mezi juniory. 
Celkem padlo v pětadvaceti 
zápasech 301 košů, když ten 

poslední vstřelila v prodloužení finálového duelu Aneta Lešanská, která tak zajistila mistrovský titul pro 
družstvo SK RG Prostějov po výhře nad KK Sokol Koblov. Třetí místo pak obsadil tým Return of Stars složený 
z bývalých úspěšných medailistů ze světových či evropských šampionátů.  Dorosteneckou kategorii ovládlo 
KK Brno, které obsadilo první dvě místa před KK Sokol Koblov, jež jako jediný klub dokázal získat medaile 
v obou kategoriích. 
 
Během uplynulého víkendu proběhlo i soustředění reprezentačního výběru talentované mládeže do 15 let 
pod vedením hlavního trenéra Martina Šnévajse. Nejmladší výběr se připravuje na nadcházející Mistrovství 
Evropy U15 2021, které se bude konat na začátku července v Maďarsku a naše reprezentanty čeká boj o 
evropské medaile ve venkovním korfbal4 na umělé trávě a v beach korfbalu. Finální nominace na tuto 
reprezentační akci zahrnuje následující naděje českého korfbalu:  J. Bloudíček, A.Fidler, J.Geťko, L.Holík, 
A.Jankovič, K.Malina, M.Mazour, O.Poslušný, L.Slezák, D.Sotolář, L.Buriánková, K.Čtvrtečková, N.Holaňová, 
B.Havlová, Z.Janáková, K.Malinová, V.Marcinová, A.Němečková, E.Olšarová a A.Paslerová.  
 
V rámci projektu Školního korfbalu se korfbal nově představil na ZŠ 
Sokolnice, kde po prvním dni ukázkových hodin tělesné výchovy, 
uspořádala škola společně s Českým korfbalovým svazem na konci 
minulého týdne velký školní turnaj, do kterého se zapojilo osm družstev 
složených z žáků prvního stupně. Na dvou hřištích bylo odehráno celkem 
dvanáct zápasů, do nichž se zapojilo více než šest desítek žáků ZŠ 
Sokolnice.  
 
Již za 3 dny proběhne v Prostějově Mistrovství České republiky 2021 v beach korfbalu v žákovských 
kategoriích, kde se o mistrovské tituly utká celkem 24 korfbalových družstev ve třech věkových kategoriích. 
Pro žákovské týmy se jedná o první turnaj od podzimu loňského roku, kdy se v Kutné Hoře konalo MČR 2020 
v korfbal4. V kategorii minižáků U11 se do soutěže přihlásilo celkem šest družstev, nejpočetněji je 
zastoupena kategorie mladších žáků, kde se do hlavní soutěže zapojí celkem 13 družstev a naopak nejmenší 
zastoupení nabízí kategorie starších žáků U16, kde se představí pouze pět týmů ze tří klubů. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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