
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Poslední kontinentální 
šampionát tohoto roku 
skončil včera v hlavním 
městě Argentiny v Buenos 
Aires. Panamerického 
mistrovství se nakonec 
zúčastnila čtyři družstva, 
když Surinam, Argentinu a 
Brazílii doplnilo druhé 
družstvo domácí Argentiny, 

které však hrálo mimo celkové pořadí. Vítězem se stalo favorizované družstvo Surinamu, které vyhrálo 
všechna utkání a s přehledem si vybojovalo druhou účast na Mistrovství světa, kam jej doprovodí stříbrná 
Argentina, pro kterou se bude jednat o historickou účast na MS. Černý Petr nakonec zbyl na třetí Brazílii, 
která sice v prvním utkání dokázala zdolat domácí Argentinu 10:9, ale poslední den turnaje v odvetě 
podlehla 9:14, což znamenalo postup pro domácí korfbalové družstvo.   
 
Nezvyklý pohled na tabulku nejvyšší soutěže zaznamenávají korfbaloví 
fanoušci v Nizozemsku, kde se do čela Korfballeague vyšvihlo družstvo DVO 
Bennekom, a to před obhájcem titulu Fortunou Delft a nejslavnějším 
nizozemským klubem PKC Papendrecht, který o víkendu utrpěl překvapivou 
porážku 21:24 na hřišti LDODK. Nástup mládí hlásí i tabulka střelců, kdy se 
druhým desetikošovým představením v řadě prostřílel do jejího čela juniorský 
reprezentant a hráč KCC/CK Kozijnen Bo Oppe (na obrázku), který má na kontě 
již 46 košů z pouhých šesti zápasů a předčil tak Nika van der Steena z Fortuny, 
jež zaznamenal v dosavadním průběhu soutěže 43 košů. 
 
Velké střídání na čele hlásí rovněž druhá nejvyšší česká soutěž 1.Česká korfbalová liga. V neděli byly dohrány 
tři zápasy odloženého listopadového kola a do čela se probojoval jediný neporažený tým soutěže, a totiž 
rezerva MS YMCA Znojmo, která dokázala porazit jak béčko Náchoda, tak i obhájce prvenství z minulé 
sezóny, jímž je rezerva SK RG Prostějov, které patří, po šesti odehraných zápasech, v tabulce místo třetí. 
V polovině souteže je tak boj o postup do nejvyšší soutěže stále otevřený minimálně pro čtyři družstva na 
čele tabulky, neboť rozdíl mezi prvním a čtvrtým týmem jsou pouhé tři body.  
 
Již příští úterý, tedy na druhý svátek vánoční na svatého Štěpána, odlétá do Nizozemska velká výprava 
talentované mládeže na tradiční mezinárodní turnaj Korfball Challenge, který se koná v Rotterdamu. 
Z důvodu zrušení původně naplánového leteckého spojení, bude česká výprava rozdělena na dvě skupiny, 
když reprezentace do 19 let pod vedením trenéra Konečného odletí z vídeňského letiště směr Amsterdam, 
zatímco jejich mladší kolegové odlétají pod vedením trenéra Filipa z pražského ruzyňského letiště do 
Eindhovenu, a to společně s předsedou svazu Danielem Valešem a Generálním sekretářem Tomášem 
Vodou, které čekají v Nizozemsku setkání se zástupci mezinárodní korfbalové federace IKF a rovněž 
Nizozemské královské korfbalové asociace KNKV. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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