
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Minulý víkend byla zahájena další sezóna České 
korfbalové extraligy, a to dvěma zápasy prvního 
kola. Úvodní střetnutí obstaralo družstvo SK 
Náchod Plhov, které přivítalo nejúspěšnější 
družstvo české korfbalové historie KCC Sokol 
České Budějovice, jež splnilo roli favorita a 
vyhrálo přesvědčivě poměrem 21:13. Druhý 
zápas prvního kola byl reprízou toho posledního 
z minulé sezóny, kdy se SK RG Prostějov a KK 
Brno utkaly ve finále ČKE 2021-2022. 
V poločasové přestávce vedlo brněnské 

družstvo 11:7, ale po změně stran se obhájce titulu z Prostějova probudil a vyhrál 18:16. Po prvních 
odehraných zápasech je zajímavá i situace na čele tabulky střelců, kde nalezneme se shodným počtem pěti 
košů čtyři hráče ze čtyř klubů, kteří všichni reprezentovali Českou republiku na Světových hrách 2022 
v americkém Birminghamu, a to Kláru Novákovou, Petra Šnajdra, Elišku Zieglerovou a nestárnoucího 
Vlastimila Krejčího. 
 
V městské kolínské sportovní hale se v tomto týdnu koná jeden ze dvou evropských kvalifikačních turnajů o 
postup na Mistrovství světa 2023, jež se bude na podzim příštího roku konat na Taiwanu. Po třech 
odehraných utkáních je na čele průběžné tabulky favorizované družstvo Anglie, které ještě neztratilo ani 
bod a všechny své soupeře drtí velkými rozdíly. Na místě druhém je zatím Polsko a třetí místo patří 
Slovensku. Turnaj vyvrcholí tuto sobotu, kdy jsou na programu poslední zápasy a tahákem bude jistě souboj 
dosud neporažených družstev Polska a Anglie, které se ve vzájemném souboji velmi pravděpodobně utkají 
o vítězství na tomto klání. 
 
V minulém týdnu proběhl na území Pobřeží 
Slonoviny africký šampionát pro severní a západní 
část černého kontinentu IKF All-Africa Korfball 
Championship North-West 2022 – 2022. Trojice 
družstev se během tří dní utkala systémem každý 
s každým, a to dvakrát a každé družstvo tak 
absolvovalo čtyři utkání. Nejlépe tento kvalifikační 
turnaj na MS 2023 vyšel družstvu Maroka, které vyhrálo všechna svá utkání a s plným počtem dvanácti bodů 
a celkovým skóre 87:31 si vybojovalo prvenství a postup na světový šampionát. Na místě druhém skončilo 
domácí družstvo Pobřeží Slonoviny a třetí místo zbylo na tým Ghany, který ve čtyřech zápasech dokázal 
vstřelit pouhých devět košů. Nejlepšími střelci šampionátu byli maročtí Yassin Amine El Kadi a Achraf El 
Yakhloufi, kteří shodně zaznamenali po patnácti koších. 
 
Víkend následující pak bude patřit dalším českým ligovým soutěžím, když v prvním kole druhé nejvyšší 
soutěže se představí všech sedm družstev, která v tomto ročníku budou bojovat o postup do soutěže 
nejvyšší. Na čtyřech místech bude zahájena i Liga starších žáků, kterou čeká v této sezóně naprostá novinka, 
když osmičku elitních družstev v 1.lize doplní dvě čtyřčlenné 2.ligy, z nichž nejlepší družstva budou bojovat 
o postup do nejvyšší soutěže v kategorii U16. 
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