
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V neděli 24.dubna se na palubovce SAM Kozlovice 
uskutečnil finálový turnaj Ligy minižáků Českého 
korfbalového svazu. V kategorii U11 se do 
základních skupin během celé sezóny zapojilo 
celkem 15 družstev a do finálového klání o 
mistrovský titul postoupila nejlepší tři družstva. 
Neporaženým zůstalo jen družstvo SK RG Prostějov 
vedené reprezentantem Petrem Galíčkem, které se 
ve finálovém zápase postavilo proti SAM Kozlovice, 

jež za sebou nechal velkoklub KK Brno po vítězstvích 7:3 a 8:2. Finále se hrálo ve vynikající atmosféře v 
zaplněné kozlovické hale, kde však zápasu dominovalo družstvo z Hané, které zaslouženě zvítězilo 15:2 a 
mohlo se radovat z mistrovského titulu a zlatých medailí pro nejlepší družstvo v kategorii minižáků U11. 
Nejlepšími střelci byli prostějovští Mojmír Buriánek a Jakub Hutera s devíti koši a před svou kolegyní 
Michaelou Malečkovou a Adamem Filipem z domácího SAM Kozlovice, jež vstřelili shodně osm košů. 
 
Víkendový program nabídl i první zápasy 
semifinálových sérii v České dorostenecké 
korfbalové extralize, která byla jednou z nejlepších 
svazových soutěží této sezóny, kdy na každé 
družstvo čekalo dvacet zápasů základní části a nyní 
nejlepší čtveřici ještě play-off. První semifinálové 
zápasy nabídly vyrovnané souboje, v nichž nakonec 
první body a vedení 1:0 v sérii získala družstva MS 
YMCA Znojmo a KK Brno, která obsadila první dvě 
místa v základní části a mají nakročeno do finále. 
K tomu jim však ještě chybí jeden nutný krok, a to 
dotáhnout svá vedení o víkendu nadcházejícím, kdy se hrají odvety na jejich palubovkách. Finále ČDKE pak 
bude ve Znojmě v sobotu 7. května a bude se zde udělovat poslední mistrovský titul této sezóny. 
  
Finálový turnaj čeká v neděli 1.května i Ligu starších žáků, kde se mezi nejlepší čtveřici dokázala probojovat 
družstva KK Brno A, KK Sokol Koblov, SK RG Prostějov a KK Brno B. Systém finálového turnaje je v kategorii 
U16 již několik let stanoven tak, že v rámci finálového dne se odehrají nejdříve semifinálová střetnutí a 
následně zápas o třetí místo a finále. Díky výsledku základní části je jisté, že ve finále uvidíme KK Brno, neboť 
dvě brněnská družstva si to rozdají v prvním semifinále a druhou semifinálovou dvojici pak tvoří domácí KK 
Sokol Koblov a SK RG Prostějov, jejichž vzájemné duely v základní části skončily 1:1, když první duel vyhráli 
Hanáci 8:7 a odvetu poměrem 14:10 tým z Moravskoslezského kraje.       
 
Poslední tajenku rozluštila včera i nejvyšší nizozemská korfbalová soutěž Korfballeague, když až poslední 
rozhodující duel v boji o postup/udržení vyhrál Groen Geel Wormer. Tento bývalý partnerský klub druhého 
nejúspěšnějšího družstva české korfbalové historie a devítinásobného českého mistra VKC Kolín dokázal 
otočit sérii po prvním prohraném zápase a vybojoval si tak setrvání v nejvyšší nizozemské soutěži. 
V rozhodujícím třetím zápase porazil HKC poměrem 24:20 a pod vedením trenéra Daniela Harmzena vyhrál 
celou sérii hranou na dvě vítězná utkání 2:1.   
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