
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sezóně 2021/2022, která je velmi 
ovlivňována koronavirovou situací, se 
rýsuje program závěru soutěží. Po mnoha 
odložených zápasech bylo stanoveno, že 
finále nejvyšší soutěže České korfbalové 
extraligy a druhé nejvyšší soutěže 1.České 
korfbalové ligy se odehraje v sobotu 
26.března. Pořadatelem prvního 
finálového dne bude SK RG Prostějov a je 
jisté, že poprvé v historii se právě 
družstvo z Hané představí ve finálovém 
utkání o mistrovský titul. Finálovým 

soupeřem mu bude další moravský tým z jihu Moravy, když o právo vyzvat vítěze základní části dostane 
vítěz semifinálové série mezi sousedy v tabulce i na české korfbalové mapě KK Brno a MS YMCA Znojmo.  
 
Aktuální sezóna přináší i značné problémy nejen pro vedení soutěže, ale i pro zúčastněná družstva. Šokem 
pro korfbalovou veřejnost je ten fakt, že poslední korunovaný mistr České republiky a nejúspěšnější klub 
české korfbalové historie KCC Sokol České Budějovice, jež se jako jediný může pyšnit deseti mistrovskými 
tituly, oznámil, že zbytek sezóny 2021-2022 již dokončit nezvládne. Na základě rozhodnutí Výkonného 
výboru ČKS budou všechny dosavadní výsledky jihočeského družstva anulovány a tyto odehrané zápasy 
nebudou v rámci zachování rovného přístupu do tabulky započítány. Podobný osud postihl i 1.Českou 
korfbalovou ligu, když ze soutěže odstoupilo družstvo MS YMCA Znojmo „B“ a i v této soutěži to znamená, 
že všechna čtyři odehraná utkání znojemského Béčka budou anulována. 
 
Na stránkách Mezinárodní korfbalové 
federace IKF byl zveřejněn aktuální světový 
žebříček zemí, a to ke konci roku 2021. 
V elitní desítce nedošlo oproti předchozímu 
rankingu k žádným změnám a čele zůstává 
neohrožené Nizozemsko před Belgií a 
dvojicí asijských zemí Taiwanem a Čínou. 
České republice patří sedmé místo stejně 
jako na posledním světovém i evropském šampionátu v letech 2019, resp. 2021. Jihoamerický kontinent má 
své nejlepší umístění rovněž v první desítce díky devátému místu Surinamu, na třináctém místě můžeme 
nalézt Austrálii a nejlepší africkou zemí je Jihoafrická republika, která figuruje na místě devatenáctém.   

 
Český korfbalový svaz připravil pro reprezentační výběry U17 ze zemí V4 přípravný turnaj před vrcholem 
sezóny 2022, kterým bude Světový pohár U17 v Nizozemsku. Na poslední květnový víkend je tak naplánován 
přátelský turnaj, který se bude konat v Otrokovicích, kde se ve velké míře začíná rozjíždět projekt Školního 
korfbalu a pro místní korfbalovou mládež se bude jednat o představení mezinárodní úrovně korfbalu přímo 
v jejich městě. Pro českou reprezentační sedmnáctku se bude jednat o první mezinárodní měření sil, kdy se 
v této kategorii představí výběr hráčů narozených v letech 2005 a 2006.   
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