
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vítězem nejvyšší české soutěže České 
korfbalové extraligy se stal SK RG Prostějov, 
který po vítězství v základní části dokázal 
ovládnout i finálový zápas proti KK Brno 
poměrem 22:19. Ve vyprodané hale Reálného 
Gymnázia v Prostějově začal finálový zápas 
velmi opatrně, skóre otevřela brněnská 
Dominika Drábková a první minuty zápasu 
patřily brněnskému družstvu, jež se ujalo 
vedení 1:3. Pozvolný vývoj zápasu s urputnými 
obranami v prvních patnácti minutách nabídl 
jen osm košů a stav byl vyrovnaný 4:4 a do 
konce první půle přibývalo vstřelných košů jen 

velmi pomalu. Do poločasové přestávky šli spokojenější domácí s těsným náskokm 8:7. V nástupu do půle 
druhé se zpřesnily útočné aktivity obou družstev a k vidění byl výborný útočný korfbal s vyrovaným 
průběhem až do stavu 14:14. Tři prostějovské koše přinesly uklidnění do domácích řad a vedení již 
prostějovský tým vedený trenérským duem Uherka – Konečný udržel až do závěrečné sirény a velké oslavy 
prvního titulu pro SK RG Prostějov mohly propuknout naplno.   
 
První zápas finálového dne obstarala nejlepší dvě 
družstva druhé nejvyšší soutěže 1.České korfbalové 
ligy, kde do posledního kola bojovala o finálovou účast 
tři družstva, když právě v posledním kole se rozhodlo, 
že bronz připadne při své premiéře v soutěži 
dospělých KK Sokolu Koblov a finále sehrají domácí SK 
RG Prostějov „B“ a SK Plhov Náchod. Finále bylo velmi 
vyrovnaným soubojem rovněž do stavu 14:14, stejně 
jako finále extraligy. Prostějovští v závěru zápasu 
čtyřmi koši v řadě, když se trefili Buriánek, Havlová a 
dvakrát nejlepší střelec finálového dne Josef Valenta a 
zajistili tak první oslavy pro hanácký klub.  
 
Následující víkend proběhne v Kutné Hoře další přípravné soustředění reprezentačního družstva do 19 let, 
které se opět připravovat v hale, kde již za šestnáct dní bude zahájeno Mistrovství světa U19 2022. Největší 
světová akce po šampionátu v Jihoafrické republice v roce 2019 tak proběhne v České republice a 
multisportovní centrum Klimeška bude ve dvou halách během tří dnů hostit 36 zápasů nejlepších 
juniorských družstev světa.        
 
Po ukončení soutěží v kategorii dospělých jsou v následujících týdnech naplánovány finálové dny v dalších 
soutěžích Českého korfbalového svazu, když v sobotu 2.dubna se nejlepší družstva v kategorii minižáků U11 
utkají o mistrovský titul v Kozlovicích a v neděli 10.dubna se v Brně střetnou na závěrečném turnaji nejlepší 
družstva v kategorii mladších žáků U13, kam ze čtvrtfinálových skupin nakonec postoupilo sedm družstev 
z celé České republiky. 
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