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Vítězem Superligy 2022 se stalo družstvo Faze
Clan, které sestavil kapitán Daniel Šmíd. Po
vítězství v základní skupině si jeho družstvo
poradilo v nervózním semifinálovém duelu
s ambiciózním Collalloc Teamem poměrem
15:12 a ve finále je čekal obhájce loňského
prvenství Infinity. Finálový souboj nabídl
divákům výborný korfbal ve vysokém tempu
s mnoha nádherými momenty. Díky střelecké
potenci nejstaršího muže na palubovce
Vlastimila Krejčího, který zaznamenal 5 košů a
stal se nejlepším střelcem finálového zápasu,
zvítězilo družstvo kapitána Šmída po výsledku
19:16. Pětatřicet finálových košů je rekordním
počinem superligového finále, ve kterém nikdy
nepadlo více košů. Sestava vítězného družstva,
která bude navždy zvěčněna na cenné trofeji, má následující složení: Daniel Šmíd, Vlastimil Krejčí, Petr
Pešák, Aldar Tsybyktarov, Ondřej Čierný, Rostislav Kortus, Kristýna Holubčíková, Vendula Jemelíková, Hana
Procházková, Veronika Čarvašová a Martina Jindrová.
Statistiky letošního ročníku Superligy přinesly mnoho zajímavostí. Celkem padlo ve dvaceti zápasech 646
košů, což znamená nárůst 95 košů oproti loňskému roku, kdy střelci zaznamenali celkem 551 košů. Výrazný
byl zejména nárůst 22,96% košů v základních skupinách, zatímco v semimifálových zápasech byl nárůst
pouze pětiprocentní a v zápasech o konečná umístění pak třináctiprocentní. Nejlepším střelcem Superligy
2022 se stal Petr Galíček s třiadvaceti koši před svou spoluhráčkou Anetou Lešanskou a výše zmiňovaným
veteránem Vlastimilem Krejčím, který si i ve svých devětatřiceti letech udržuje výbornou formu.
Již během následujícího víkendu se do prvního kola
nově vznikající korfbalové ligy mistrů IKF Korfball
Champions League zapojí český vicemistr KK Brno. Na
poraženého finalistu České korfbalové extraligy čeká
v polské Olešnici kvalifikační turnaj o jediné postupové
místo na listopadové druhé kolo, jež se bude konat
v Prostějově a kde s určitostí uvidíme i českého mistra
SK RG Prostějov. K tomu, aby se čeští fanoušci mohli těšit na dva kluby ve druhé fázi IKF KCL, musí brněnské
družstvo skončit v základní skupině do druhého místo a následně vyhrát obě play-off utkání.
Obě dvě korfbalově nejvyspělejší země starého kontinentu zahájily své venkovní soutěže, které jsou tradiční
náplní jejich soutěžních ročníků. V Belgii se po třech odehraných kolech vyhřívá na čele nejvyšší soutěže
družstvo Floriant s dvoubodovým náskokem před trojicí AKC, Boeckenberg, Kwik. Nizozemská nejvyšší
soutěž Ereklasse je rozdělena do dvou skupin, když ve skupině A je na čele favorizovaná Fortuna Delft a ve
skupině B pak překvapivě patří první místo KCC/CK Kozijnen o bod před dvojicí PKC a DVO, jejichž ostře
sledovaný duel skončil o víkendu remízou.
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