
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semifinálový víkend všech nejvyšších belgických 
soutěží přinesl opravdový korfbalový svátek, když 
zaplněná hala sledovala mnoho výborných zápasů. 
Po odehrání semifinále nejvyšší soutěže dospělých 
TopLeague je jasné, že titul neobhájí Floriant 
Merelbeke, neboť mistrovský tým podlehl KC 
Boeckenberg 14:19, i když v poločasové přestávce 
ještě vedl těsně 7:6. Ve druhé půli se do náskoku 
dostal KC Boeckenberg, který využil extrémně nízké 

střelecké úspěšnosti Floriantu, který zápas zakončil na pouhých 13 %, a to na vítězství stačit nemohlo. Druhé 
utkání bylo vyrovnanější a vítězství druhého týmu tabulky po základní části Borgerhout/GW přinesl až lépe 
zvládnutý konec zápasu a střelecká potence bratrů Amorgasteových, kteří zaznamenali celkem 11 košů, 
když Jarne vstřelil 4 koše a Kian, jako nejlepší střelec semifinálových duelů, pak sedm košů. 
 
Sobota 18.března pak bude dnem finálovým, kdy se 
uzavře halová sezóna belgických soutěží a opět se 
očekává skvělá divácká atmosféra a vyprodaná hala, 
jak je tomu u belgických finále zvykem. Velkou 
zajímavostí finálového dne je, že finálový souboj 
prestižní TopLeague mezi KC Boeckenberg a 
Borgerhout/GW bude mít stejné složení i ve finále 
věkové kategorie U17. Nejvíce nadějí však budou 
během vyvrcholení belgických soutěží mít fanoušci 
klubu Vobako, kteří budou mít zastoupení hned ve třech finálových duelech, když vedle kategorií U13 a U15 
budou usilovat i o cennou trofej v nejstarší mládežnické kategorii U19, kdy se utkají s družstvem Kwik, jež 
postoupilo do finále až po vítězství 18:17 v prodloužení nad favorizovaným KC Boeckenberg, když Golden 
Goal vsítil jednou rukou Alexander Cools. 
 
Uplynulý víkend naznačil mnohé i o složení finále České korfbalové extraligy. Vedoucí celek tabulky KK Brno 
totiž podlehl na jihočeské palubovce domácímu KCC Sokol České Budějovice a aktuálně mají stejně bodů 
v tabulce, což by díky lepšímu skóre ze vzájemných zápasů nahrávalo jihomoravskému družstvu. 
Nejúspěšnější klub české korfbalové historie KCC Sokol České Budějovice má však jedno utkání k dobru a 
pokud v tomto posledním zápase základní části na hřišti MS YMCA Znojmo dokáže získat alespoň bod, 
postoupí do svého dalšího finále. Před posledním kolem je jisté, že na třetím místě po základní části skončí 
obhájce mistrovského titulu SK RG Prostějov a to znamená, že o možnou účast ve finále se bude muset 
poprat na soupeřově palubovce – tedy u KK Brno či v Českých Budějovicích. 
     
Český korfbalový svaz oznámil termíny plánovaných školení trenérů a rozhodčích v tomto kalendářním roce. 
Trenérsko – metodická komise Českého korfbalového svazu bude pořádat školení trenérů pro školitele, tedy 
licenci D, v Brně, pro licenci C pak v Ostravě a pro ty, kdož úspěšně absolvují teoretickou část na VOŠ ČUS, 
bude během dvou podzimních víkendů probíhat praktická část pro licenci B ve středočeském Kolíně. Školení 
rozhodčích ČKS bude pro nováčky v rámci Českého poháru v Náchodě a pro pokročilé rozhodčí pak během 
zářijových turnajů Superligy 2023.   
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