
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Velkolepá korfbalová akce se konala 
v sobotu 24.září ve Sportovním 
centru Klimeška v Kutné Hoře, kde se 
o mistrovské tituly utkalo celkem 39 
družstev ve variantě korfbal4. Turnaj 
nabídl celkem 98 zápasů, které 
probíhaly současně na čtyřech 
hřištích a byly rozděleny čtyři sady 
mistrovských pohárů. Kategorii 
přípravek, která je tou nejmladší pro 
sportovce ve věku do 9 let, ovládl 
jasně bez porážky KCC Sokol České 

Budějovice s celkovým skóre 24:6. Ještě dominantněji zvítězil SAM Kozlovice v kategorii minižáků U11, když 
v pěti zápasech nasázel 43 košů a obdržel pouhé dva. Mladší i starší žáky pak opanoval jihomoravský 
velkoklub KK Brno, když uspěl v konkurenci deseti, resp. šestnácti družstev v prestižní kategorii U16. 
 
V rámci Mistrovství ČR 2022 v korfbal4 se konalo pod vedením člena Komise rozhodčích Českého 
korfbalového svazu Alexandra Vyroubala školení nových rozhodčích. Během dvoudenního programu 
absolvovali všichni účastníci tohoto školení několikahodinovou teoretickou část a v průběhu turnaje každý 
z adeptů rozhodcovského řemesla řídil minimálně šest zápasů. Na základě vyhodnocení teoretické i 
praktické části bylo z rozhodnutí Komise rozhodčích ČKS uděleno sedm nových licencí D a mezi rozhodčími 
se můžeme těšit na nové mladé tváře.  
 
Vicemistr České korfbalové extraligy KK Brno bojoval o víkendu v polské Olešnici v prvním kole nově 
spuštěné Korfball Champions League o postup do kola druhého, které se v listopadu bude konat 
v Prostějově. Omlazené brněnské družstvo vstoupilo do turnaje výtečně, když první dva soupeře ve skupině 
jasně porazilo, když nastřílelo ve zkrácených zápasech vždy 25 košů a vyhrálo nad maďarským Kékvölgy SE 
25:11 a nad skotským KC Glasgow 25:5. Druhý den však KK Brno podlehl v zápase o první místo v základní 
skupině KC Tornadoes poměrem 12:14, ale v semifinále si poradilo s polským mistrem AZS Balluff Wroclaw 
12:9 a postoupilo do nedělního finále. Finálový souboj byl opakováním posledního zápasu ve skupině proti 
KC Tornadoes vedeným legendárními Dave a Corrine Bucklandovými, ale oproti utkání ve skupině byl 
jednoznačnou záležitostí anglického družstva, které deklasovalo český tým poměrem 6:16 a vybojovalo si 
postup do druhého kola. 
 
Druhý turnaj prvního kola Korfball Champions League, na kterém se rovněž střetlo osm družstev, rozhodoval 
o posledním postupujícím do druhé fáze. Vítězi základních skupin byli KC Barcelona a portugalský CC Oieras, 
který však nezvládl semifinálové klání a podlehl německému TuS Schildgen poměrem 12:13 a finále bylo, 
stejně jako v Polsku, opakováním souboje ze základní skupiny mezi KC Barcelona a TuS Schildgen. Německé 
družstvo se ze zápasu ve skupině dostatečně poučilo a finále bylo plně v režii německého vicemistra, v jehož 
dresu exceloval Steffen Heppekausen, který zaznamenal během první půle šest košů, což znamenalo vedení 
10:3, které Němci ještě navýšili na konečných 18:9 a vybojovali si postup do druhého kola, v němž 
v listopadu v Prostějově uvidíme dva německé a dva anglické kluby, které doplní mistři Portugalska, 
Katalánska, Maďarska a samozřejmě český mistr SK RG Prostějov. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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