
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend rozhodl, že finalistou České 
korfbalové extraligy bude, vedle vítěze 
základní části SK RG Prostějov, i trojnásobný 
vítěz extraligy z let 2015, 2016 a 2018 KK 
Brno. Korfbal klub Brno dokázal postoupit do 
finálového střetnutí v nejkratším možném 
čase, když semifinálovou sérii proti MS 
YMCA Znojmo ovládl jasně 2:0 a ve finále se 
představí pošesté v řadě po výsledcích 28:25 
a 22:15. Semifinálové sérii dominovala 
komplexní týmová hra brněnského družstva, 
čemuž odpovídá i velmi vyrovnaný poměr 
košů mužů a žen 24:26 a zároveň během 
dvou zápasů si alespoň sedm košů připsalo 
hned 6 zástupců brněnského družstva pod 

vedením trenéra Jakuba Máši, který je podepsán pod všemi brněnskými mistrovskými tituly v České 
korfbalové extralize.  
 
O složení finálové dvojice v 1.České korfbalové lize, která se utká o prvenství ve druhé nejvyšší české soutěži, 
ještě není definitivně rozhodnuto. S největší pravděpodobností se však ve finále střetnou SK RG Prostějov 
„B“ a SK Náchod Plhov, jejichž pozici může za jistých okolností, jež jsou spíše teoretické, ohrozit pouze 
nováček v této soutěži KK Sokol Koblov, který drží třetí pozici a již nemůže být předstižen a je jisté, že hned 
při prvním roce v soutěži dospělých získá jednu z medailí.   
 
Mezinárodní korfbalové federace IKF vysílala 
v sobotu 26.února on-line los základních 
skupin Světových her 2022, které se v červenci 
tohoto roku budou konat v severoamerickém 
Birminghamu. Do čela jednotlivých skupin byla 
nasazena dvě žebříčkově nejvýše nasazená 
družstva Nizozemsko a Belgie a dále se vždy 
losovalo po jednom družstvu z výkonnostních 
košů. K největšímu favoritovi na prvenství – 
tedy k Nizozemsku byly losem ve skupině A 
přiděleny Taiwan, Portugalsko a Česká 
republika. Skupinu B pak tvoří Belgie, Čína, Německo a Surinam, který si na World Games 2022 připíše 
premiérovou korfbalovou účast na tomto velkém sportovním svátku.   

 
Na Světových hrách 2022 bude mít český korfbal zastoupení i mezi rozhodčími, když dodatečnou nominaci 
obdržel i český mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek, který se tak stane třetím českým rozhodčím, který se 
představí na World Games. Prvním byl Tomáš Voda, který řídil několik zápasů na Světových hrách 2009 na 
Taiwanu a jako asistent rozhodčího byl i ve finále tohoto turnaje. V roce 2013 pak Lukáš Filip dokonce řídil 
finále World Games v kolumbijském Cali v pozici hlavního rozhodčího.    
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