
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V sobotu 7.května se ve znojemské hale odehrál 
poslední finálový den halové sezóny 2021/2022. 
Mistrovský titul si v České dorostenecké korfbalové 
extralize po zásluze vybojovalo hostující družstvo 
KK Brno, které ve finálovém klání předčilo domácí 
MS YMCA Znojmo poměrem 20:18 a mohlo slavit 
zisk zlatých medailí. Finálový zápas, který se hrál ve 
vynikající atmosféře, nabídl souboj nejlepších 
juniorských družstev i mnoha juniorských 
reprezentantů, na palubovce se bojovalo doslova o 
každý koš a nakonec pomyslným jazýčkem na 
vahách byl výkon brněnského Lukáše Holíka, který 
zaznamenal sedm košů a výraznou měrou 

nasměroval svůj tým k vítězství. Na třetím místě skončil SK RG Prostějov po jasném vítězství nad KK Sokol 
Koblov 16:10, když střelecky exceloval hanácký kapitán František Valenta, který vstřelil čtyři koše. 
   
Poslední finálový den zkompletoval první pocovidovou sezónu, která přinesla premiérový titul nejlepšího 
družstva České republiky pro SK RG Prostějov po historickém vítězství v extralize. Nejúspěšnějším klubem 
sezóny se stal KK Brno, když k prvenství v dorostenecké extralize přidal ještě zlato v Lize starších žáků a 
v Lize mladších žáků, stříbro z ČKE a bronz z Ligy minižáků. Druhý byl v pomyslném pořadí SK RG Prostějov 
s rovněž třemi prvenstvími (ČKE, 1.ČKL a v Lize minižáků) a medailová umístění doplnil ještě bronzovými 
medailemi z České dorostenecké korfbalové extraligy a Ligy starších žáků. Na dalších místech pořadí českých 
klubů máme následně SAM Kozlovice (2 stříbra) a trojici MS YMCA Znojmo, KK Sokol Koblov a SK Plhov 
Náchod, kteří shodně vybojovaly jedno stříbrné a jedno bronzové umístění. 
 
Nejlepším střelcem za všechny ligové soutěže Českého korfbalového svazu se stala kometa sezóny 
2021/2022 Jitka Pavlíčková, která nastřílela celkem 126 košů. V nejvyšší dorostenecké soutěži zvládla 88 
košů v základní části a 11 v play-off, dále přidala 8 košů v 1.ČKL a 19 přesných zásahů v České korfbalové 
extralize. Vedle mimořádného střeleckého výkonu v domácích soutěžích se výrazně zapsala i do 
mezinárodních statistik, když byla třetí nejlepší střelkyní Mistrovství světa U19 2022 a ještě se můžeme těšit 
na její představení na Světovém poháru U17, který proběhne na začátku července v Nizozemsku.  
  
Skvělou iniciativu vyvinulo několik klubů 
k zapojení mladých sportovců do velkého 
korfbalového turnaje pro nejmladší věkové 
kategorie. Celkem se v sobotu 7.května 
v Kutné Hoře totiž představilo 15 družstev, 
která na čtyřech hřištích odehrála během 
jediného dne téměř šest desítek korfbalových 
zápasů ve variantě korfbal4. Turnaj tohoto 
formátu se jeví pro budoucí fungování jako skvělá varianta pro mladou korfbalovou mládež zejména ve 
věkové kategorii U9 a U11, kde je hlavním smyslem odehrání mnoha zápasů během jediného dne, kde se 
na jednom místě může potkat mnoho korfbalových družstev.     
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