
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V sobotu 7.března skončila posledním kolem základní 
část nejvyšší korfbalové soutěže. Poslední odehraný 
zápas přinesl špičkový korfbal plný krásných i vypjatých 
momentů, vyrovnané poločasové skóre, nakonec 
celkem padesát košů a tři žluté karty – to vše nabídl 
souboj jistého vítěze základní části KK Brno (na 
obrázku) proti MS YMCA Znojmo. Zároveň tento 
výsledek znamená, že tito soupeři se střetnou i 
v semifinále, které se hraje na dvě vítězná utkání a 
první zápasy se odehrají na konci března. Druhou 
semifinálovou dvojici pak tvoří SK RG Prostějov a KCC 

Sokol České Budějovice. Nejlepší družstva tedy mají necelé tři týdny, aby vyladila formu na play-off, které 
v české nejvyšší soutěži několik let chybělo z důvodu nízkého počtu účastníků v České korfbalové extralize. 
 

Pětičlenná extraliga nabídla celkem třicet zápasů, ve kterých padlo 
celkem 1244 košů. Jedno utkání zůstalo neodehráno, neboť SK Plhov 
Náchod se po omluvě nedostavil k závěrečnému kolu do Prostějova 
a tento zápas bude mít tedy dohru u zeleného stolu. Nejlepším 
střelcem základní části extraligy se stal s velkým náskokem 
českobudějovický Petr Pešák, který zaznamenal 69 košů. Na druhém 

místě skončila nestárnoucí Lenka Faltýnková, jež byla v brněnském dresu nejlepší střelkyní s 55 koši. Třetí 
skončil Vlastimil Krejčí, který se ve vrcholovém korfbalu pohybuje již více než dvacet let a i on dokázal 
nastřílet více než padesát košů, když zatížil konta soupeřů 51 koši. Muži nastříleli celkem 688 košů a 
zástupkyně něžnějšího pohlaví pak 556 košů, když nejvíce se činili muži KCC Sokola České Budějovice 
(celkem 182 košů) a ženy KK Brno (174 košů). 
  
Základní část skončila během uplynulého víkednu i v belgické nejvyšší soutěži TopLeague. Úřadující mistr 
Belgie a stříbrný medailista z lednového Poháru mistrů evropských zemí KWIK skončil po základní části až 
na místě šestém a je jisté, že loňský titul neobhájí. V semifinále, které se hraje na jeden vítězný zápas, se 
utkají v sobotu 14.března na stejném místě v Beverenu vítěz základní části a nejúspěšnější klub poslední 
dekády KC Boeckenberg s Borgerhout/GW a ve druhém zápase pak druhý tým základní části Floriant vyzve 
předloňského mistra AKC/Luma. Nejlepším střelcem základní části byl bývalý reprezentant Jesse de 
Bremaeker se 105 koši, který si jako jediný udržel průměr více než sedmi košů na jedno utkání. 
 

Komise rozhodčích Mezinárodní korfbalové federace IKF nominovala 
rozhodčí na podzimní evropské šampionáty a mezi vyvolenými jsou i 
čeští mezinárodní rozhodčí. Na Mistrovství Evropy divize B, které se 
bude konat na začátku října pro osm družstev v polské Wroclawi, byl 
nominován Lukáš Filip a na 
elitní evropský šampionát, 

jež přivítá v listopadu Belgie, pojede vedle českého reprezentačního 
družstva i mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek, který zažívá 
nejlepší sezónu, když v lednu pískal, jako třetí český rozhodčí, 
finálový zápas Europa Cupu – tedy Poháru mistrů evropských zemí. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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