
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Česká korfbalová extraliga zná svého zimního krále sezóny 2021-2022, když do 
nového roku na prvním místě neúplné tabulky vstoupí poprvé v historii 
družstvo SK RG Prostějov, které ze šesti zápasů prohrálo jediný. Z důvodu 
restriktivních vládních opatření bylo zatím odloženo celkem 5 zápasů, což činí 
36% z dosavadního počtu naplánovaných duelů prvních sedmi kol. Na čele 
střelecké tabulky je reprezentační opora a hráč vedoucího prostějovského 
družstva Petr Galíček, který v šesti zápasech zaznamenal celkem 36 košů a 
nejlepší ženou je na druhém místě střelecké tabulky Eliška Zieglerová, jež 
v pěti zápasech skórovala čtyřiadvacetkrát. 

 
Druhý nejvýznamnější klubový turnaj na starém kontinentu Europa Shield, který má více než dvacetiletou 
historii a česká družstva stále drží první místo jako nejúspěšnější země s celkovým počtem šesti triumfů a 
dalších šesti medailových umístění, bude zahájen již za 44 dní. Stejně jako Česká republika má šest prvenství 
na kontě rovněž Anglie a na místě třetím s pěti tituly je pak Katalánsko. Až na místě čtvrtém je Německo, 
když jediný primát získal KV Adler Rauxel v roce 2018, ale je téměř jisté, že v roce 2022 na turnaji 
v Prostějově další německý úspěch neuvidíme, neboť obě německá družstva vzdala svou účast na Europa 
Shield 2022 z důvodu nejisté pandemické situace. Mezinárodní korfbalová federace tak aktuálně pracuje 
s variantou šesti družstev, která by se na Hané měla představit ve dnech 28.-30.ledna 2022.  
 
Nové korfbalové rozvojové aktivity byl zaznamenány 
v jihovýchodní Asii, kde se za necelé dva roky bude konat 
Mistrovství světa 2023, jehož hostitelskou zemí bude 
Taiwan, který je aktuálně třetí nejlepší zemí světového 
žebříčku. Příznivé počasí v tomto regionu umožňuje 
pořádání venkovních akcí, a tak v Malajsii uspořádali 
velký beach korfbalový turnaj s názvem Malaysia Beach 
Korfball Tryout, který se samozřejmě konal jen pro plně 
naočkované a turnaji navíc předcházelo i on-line školení 
pro rozhodčí plážového korfbalu, které vedl bývalý 
portugalský mezinárodní rozhodčí Jorge Alves. Pozadu 
nezůstává ani Singapurská korfbalová federace, která se začíná ve vyšší míře věnovat školnímu korfbalu 
zavedením nového programu „Learn-To-Play“, během něhož si žáci korfbal vyzkouší, zahrají a hlavně užijí, 
což tou hlavní nosnou myšlenkou celého projektu.   
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF vydala v minulém týdnu deváté vydání svého věstníku World Korfball 
Update 2021, který začal vydávat v roce 2020. V aktuálním vydání je možné nalézt mnoho informací o 
proběhnutých velkých mezinárodních akcích, které bylo možné zrealizovat za velmi přísných covidových 
podmínek v podzimních měsících, kdy proběhly evropské šampionáty A a B pro celkem šestnáct nejlepších 
družstev Evropy. Dále se poslední vydání věnuje i plánovaným akcím v roce 2022, a to jak na klubové úrovni, 
tak i na úrovni reprezentačních družstev, když nejlepších osm družstev světa se představí na Světových 
hrách 2022 a na evropská nekvalifikovaná družstva na MS 2023 čekají dva kvalifikační turnaje – jeden 
v Turecku a druhý v České republice, kde se pravděpodobně představí osm evropských družstev na každém 
z uvedených turnajů. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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