
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vítězem nejvyšší belgické korfbalové soutěže 
TopLeague, jejíž mistr nebyl poslední dva roky 
znám z důvodu přísných proticovidových 
opatření, se stalo družstvo Floriant, které 
ovládlo základní část a následně i dva 
nejdůležitější zápasy sezóny – semifinále a 
finále a po zásluze může slavit mistrovský titul. 
Floriant vedl skoro celý zápas, ale jeho soupeři 
Borgerhout/GroenWit se v závěru druhé půle 
podařilo srovant na 17:17. V napínavém 
závěru finálového střetnutí se do korfbalové 
obroučky dokázali trefit již jen hráči Floriant, 
když skórovali Lennert Impens a Arne van 

Damme a po vítězství 19:17 mistrovský titul putuje poprvé do východních Flander, odkud je družstvo 
Floriant. Během velkého finálového víkendu se odehrála i finálová střetnutí v dalších soutěžích – v kategorii 
U19 zvítězilo družstvo Voorwaarts, v kategorii U17 Temse, v U15 pak ASKC a kategorii U13 ovládli mladí 
sportovci slavného KC Boeckenberg.   
 
V České republice je finále naplánováno na víkend 
nadcházející, když se v prostějovské hale Reálného 
Gymnázia utkají o mistrovský titul domácí SK RG Prostějov 
a KK Brno, jež muselo projít přes semifinálovou sérii proti 
MS YMCA Znojmo, jež zvládlo poměrem 2:0 na zápasy. Pro 
domácí prostějovské družstvo je samotný postup do 
finále historickým mezníkem, neboť nejlepším 
dosavadním výsledkem družstva z Hané byly bronzové 
medaile z roku 2016 a 2019. Ve druhém utkání finálového dne se ve finále 1.České korfbalové ligy představí 
SK RG Prostějov „B“, jež ovládl základní část 1.ligy a druhé družstvo tabulky SK Plhov Náchod, které již 
v loňském roce avizovalo možný návrat mezi korfbalovou elitu.  
 
Minulý víkend se v Kutné Hoře konalo společné soustředění reprezentačních výběrů talentované mládeže 
ve věkových kategoriích do 17 let a do 19 let. V rámci společné přípravy sehrály oba výběry i dvě rozšířená 
utkání, která se vždy hrála na šest desetiminutových herních úseků. Oba hlavní reprezentační trenéři Jiří 
Podzemský a Lukáš Filip tak mohli vyzkoušet všechny adepty reprezentačních dresů a na hřišti se představilo 
celkem 33 mládežnických reprezentantů ze širších výběrů. Pro svěřence trenéra Podzemského začíná tímto 
víkendem velmi intenzivní finální část přípravy, neboť Mistrovství světa U19 2022 začne právě 
v kutnohorském Sportovním centru Klimeška již za 22 dní.     
 
Těsně před finálním zveřejněním oficiálního rozpisu výše zmíněného MS U19 2022 rozhodl Výkonný výbor 
Mezinárodní korfbalové federace Exco IKF o dodatečném možném zařazení družstva Taiwanu mezi 
účastnické země. Pokud se Taiwanské federaci podaří zajistit všechny potřebné dokumenty včetně pasů, 
potřebného očkování, cestovního plánu a zaplacení startovného v nejbližší době, bude nutné změnit herní 
plán rozšířený na 13 družstev a reprezentace Taiwanu bude do turnaje oficiálně zařazena.  
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