
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V neděli 1.května se na ostravské palubovce KK 
Sokola Koblov uskutečnil finálový turnaj Ligy 
starších žáků Českého korfbalového svazu. V 
kategorii U16 se do základní části během celé 
sezóny zapojilo celkem sedm družstev z celé České 
republiky a nejlepší čtveřice si vybojovala právo 
účasti na finálovém turnaji, který se v této 
kategorii hraje systémem semifinále + finále 
během finálového dne. Semifinálová střetnutí 
ovládla dvě nejlépe postavená družstva po 
základní části, která si zaslouženě mohla následně 
zahrát o mistrovský titul. Družstva KK Brno a KK 
Sokol Koblov sehrála nádherné utkání o zlato, 
které se vyznačovalo změnami ve vedení a 

dramatická koncovka v nádherné atmosféře nakonec patřila týmu KK Brno, který dokázal udržet těsný 
náskok a mohl se radovat z vítězství 12:11. Bronzovou příčku obsadil za stříbrným KK Sokol Koblov tým SK 
RG Prostějov, pro který se jedná již o čtvrté medailové umístění, když zatím ovládl Českou korfbalovou 
extraligu, 1.ČKL i Ligu minižáků. 
   
Poslední finálový den pak čeká soutěže Českého korfbalového svazu v této sezóně ve Znojmě, kde se 
v sobotu 7.května uskuteční zápas o třetí místo a finále nejvyšší juniorské soutěže, kterou je Česká 
dorostenecká korfbalová extraliga. Ve vyrovnaných semifinálových sériích si nakonec účast ve finále 
vybojovala družstva MS YMCA Znojmo a KK Brno, když znojemské družstvo muselo obracet vývoj druhého 
semifinále až v posledních minutách zápasu a nakonec o koš zvítězilo na KK Sokol Koblov. To KK Brno 
potřebovalo na postup až třetí utkání, které za stavu 1:1 na zápasy proti SK RG Prostějov dokázalo vyhrát 
poměrem 12:8. Do finále se tak i v této soutěži probojovala dvě nejvýše postavená družstva po základní 
části a zápas o třetí místo bude patřit poraženým semifinalistům z Prostějova a z Koblova.  
  
Nabitý korfbalový víkend měla rovněž elitní reprezentace České republiky, která se pod vedením hlavního 
trenéra Ivo Kracíka začala intenzivně připravovat na vrchol sezóny a zároveň vrchol čtyřletého cyklu, kterým 
bude účast na Světových hrách 2022 v severoamerickém Birminghamu. Šestnáctka reprezentantů se sešla 
na začátku velmi intenzivního přípravného odbobí, během něhož ji čeká celkem sedm společných 
reprezentačních akcí včetně přípravných zápasů s Německem a Nizozemskem. Trenér Ivo Kracík bude muset 
svůj výběr zúžit na pouhých třináct jmen, která budou mít tu čest reprezentovat Českou republiku na World 
Games, kde nejlepším umístěním je bronz z roku 2005, kdy se Světové hry konaly v německém Duisburgu.       
 
Zajímavostí v evropských soutěží je vítězství skotského Glasgow Korfball Club v nejvyšší 
skotské soutěži Scottish Korfball League. Skotský mistr tak může být soupeřem českých 
družstev v nově vznikající soutěži IKF Europe Korfball Champions League, která by 
prvním kolem měla být odstartována již v září tohoto roku. Do prvního kola by měl jít 
v pozici nasazeného družstva český vicemistr KK Brno a mistrovský SK RG Prostějov by 
měl zamířit přímo do kola druhého. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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