
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mezinárodní korfbalová federace IKF 
zveřejnila prvotní seznam družstev, jež se 
budou účastnit druhého kola nově vzniklé 
evropské klubové soutěže Korfball 
Champions League. Vedle pořadatelského 
SK RG Prostějov přijedou ve druhé polovině 
listopadu na Hanou mnozí medailisté 
z Poháru mistrů evropských zemí z let 
minulých a diváci se mohou těšit na 
špičkový korfbal v podání mistrovských 
družstev z jednotlivých národních soutěží. 
Portugalská NC Benfica, německý SG 
Pegasus, katalánský CK Vallparadís, anglický 
KC Trojans a maďarský SZAC Budapešť již 

mají svá místa jistá a zbylé dvě pozice doplní vítězové prvního kola, jež se odehraje během prodlouženého 
víkendu 23.-25.září v portugalském Lisabonu a v polské Olešnici, kde bude o postupové místo usilovat i 
český vicemistr KK Brno. 
 
Již za necelých šedesát hodin, v sobotu 17.září v 10.00 bude zahájen druhý hrací víkend Superligy 2022, a to 
semifinálovými zápasy, když nejprve se střetnou družstva ve skupině o 5.-8.místo a napjatě očekávané duely 
mezi nejlepšími družstvy letošního ročníku budou následovat po obědě. V ostravské hale na Sokolské třídě 
se o postup do finále nejprve střetnou od 13.00 Infinity Team proti Na BrKo a od 14.30 pak vyzve Collalloc  
Team nejlépe střílející družstvo Faze Clan vedené kapitánem Danielem Šmídem. Neděle 18.září bude 
následně věnována bojům o konečné umístění a finále mezi nejlepšími družstvy je na programu od 14.30. 
     

Minulý týden byl do Síně slávy prostějovského sportu uveden Jiří Kremla, který je 
korfbalovou ikonou a jedním ze zakladatelů prostějovského klubu SK RG 
Prostějov. Jiří Kremla působil mnoho let jako hlavní trenér prostějovského 
družstva a rovněž ve Výkonném výboru Českého korfbalového svazu a v roce 2021 
byl slavnostně uveden do Síně slávy Českého korfbalového svazu. Ve sportovním 
městě Prostějov je Jiří velmi váženou osobností a jeho kolegy v prostějovské Síni 
slávy jsou i například olympijský vítěz Robert Změlík, bývalý pátý tenista 
světového žebříčku Jiří Novák či známý sportovní manager Miroslav Černošek.      

 
Uplynulý víkend se ve slovenské Prievidze konal tradiční mezinárodní turnaj Mayor Cup, kterého se 
účastnilo i několik družstev z České republiky včetně mistrovského SK RG Prostějov. Před říjnovou kvalifikací 
na Mistrovství světa 2023, která se uskuteční v Kolíně, zde svou herní přípravu absolvovali i reprezentační 
družstva domácího Slovenska a sousedního Polska. K jejich vzájemnému duelu došlo již ve čtvrtfinále 
turnaje, kde byla úspěšnější reprezentace Polska, která nakonec celý turnaj vyhrála, když ve finále přemohla 
střelecky se trápícího českého mistra z Prostějova 8:5. Na třetím místě pak skončil KK Brno, když v semifinále 
podlehl po Golden Goalu právě Prostějovu a v boji o bronz naopak v prodloužení zvítězil nad maďarským 
výběrem, který obsadil nepopulární bramborovou pozici.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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