
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po posledních odehraných 
zápasech základní části České 
korfbalové extraligy je jisté, jak 
bude probíhat vyvrcholení nejvyšší 
české korfbalové soutěže. První 
semifinálové utkání se odehraje již 
tuto sobotu a pořadatelem KK Brno, 
které skončilo v základní části na 
druhém místě. Den poté se druhý 
semifinálový duel bude konat u 
třetího týmu tabulky – tedy 
pořadatelem bude MS YMCA 
Znojmo. Případný třetí rozhodující 

semifinálový duel v případě, že by série hraná na dvě vítězná utkání byla po dvou zápasech vyrovnaná, by 
se konal opět v Brně, a to po dvoutýdenní pauze v neděli 13.března.  
 
Prvním finalistou je SK RG Prostějov, který sice v posledním zápase základní části podlehl výrazně MS YMCA 
Znojmo, ale na jeho prvenství v základní části a historicky prvním postupu do finále to již nemohlo nic 
změnit. První představení družstva z Hané ve finále České korfbalové extraligy proběhne navíc na jeho 
domácí palubovce a je naplánováno na sobotu 26.března a samozřejmě to bude i za asistence televizních 
kamer. První finálový den v roce 2022 bude zahrnovat vedle finálového zápasu ČKE i finálový duel druhé 
nejvyšší soutěže, kde zatím před dohráním zbylých osmi zápasů základní části drží vstupenku do finále první 
družstvo průběžné tabulky SK RG Prostějov „B“ a na druhém místě figurující SK Plhov Náchod. 
 
Mezinárodní korfbalové federace IKF řeší 
aktuálně nepříjemnou situaci, kdy původní 
pořadatel odloženého Europa Cupu 2022, který 
se měl v první polovině února konat 
v Nizozemsku na palubovce PKC Papendrecht, 
se pořadatelství zřekl. Předběžně domluvený 
náhradní termín finálového turnaje Poháru 
mistrů evropských zemí by měl zůstat zachován 
a 19.-21.května by se osm evropských mistrů mělo střetnout na jiném místě – velice pravděpodobně u 
belgického nejúspěšnějšího družstva poslední dekády KC Boeckenberg, jež aktuálně dojednává poslední 
podmínky pro potenciální přesun finálového turnaje do své haly. Na základě dříve oznámeného nového 
formátu evropské klubové soutěže je více než pravděpodobné, že Europa Cup 2022 bude posledním 
ročníkem tohoto turnaje s více než padesátiletou tradicí.   

 
Jeden z nejslavnějších a nejúspěšnějších hráčů korfbalové historie Leon Simons, který aktuálně působí v roli 
trenéra nizozemské reprezentační devatenáctky, s níž se představil v minulém roce i v České republice na 
Světovém poháru ve Zruči nad Sázavou, přijal nabídku slavného korfbalového klubu Deetos Dordrecht, jež 
byl několikanásobným mistrem Nizozemska v devadesátých letech. V nadcházející sezóně povede jeho 
první tým, jež s největší pravděpodobností zahájí sezónu 2022-2023 ve druhé nejvyšší nizozemské soutěži. 
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