
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Celý minulý týden se v nové kolínské hale 
Borky konal turnaj evropské kvalifikační 
skupiny A o postup na Mistrovství světa 
2023, které se bude konat na podzim 
příštího roku na Taiwanu. Ve středočeském 
Kolíně se sešlo celkem šest reprezentačních 
družstev, která se utkala systémem každý 
s každým. Postup si s jistotou zajistily týmy 
Anglie a Polska, jenž skončily na prvních 
dvou místech této kvalifikační skupiny a 
během celého turnaje předváděly nejlepší 

výkony. Nejlepší střelkyní turnaje byla polská kapitánka Tamara Siemieniuk, která zaznamenala 
úctyhodných 25 košů a na místě druhém byl nejlepší muž evropské kvalifikace Blake Palfreyman z Anglie, 
který vstřelil celkem 21 košů. Pro týmy na třetím a čtvrtém místě – tedy pro Slovensko a Irsko je ještě ve 
hře šance účasti na MS 2023, a to zejména v případě, že by IKF EXCO rozhodlo, že šampionát bude pro 
rekordních 24 družstev, což je jedna z pracovních verzí vedení Mezinárodní korfbalové federace. 
 
V týdnu nadcházejícím se uskuteční v turecké 
Antalyi druhý evropský kvalifikační turnaj, do 
něhož se zapojí celkem sedm reprezentačních 
družstev ze starého kontinentu. Vedle domácí 
reprezentace Turecka budou o postup na 
světový šampionát bojovat ještě Maďarsko, 
Katalánsko, Francie, Švýcarsko, Wales a Skotsko. 
Opět se dle posledních informací bude bojovat 
minimálně o dvě postupová místa a týmy na třetím a čtvrtém místě budou ještě moci živit šanci na účast, 
která však bude záležet na finálním rozhodnutí vedení Mezinárodní korfbalové federace IKF.  
 
Prvním kolem byla zahájena během minulého víkendu druhá nejvyšší česká korfbalová soutěž 1.Česká 
korfbalová liga, do níž se v této sezóně zapojí celkem sedm družstev, která budou bojovat o postup do 
soutěže nejvyšší. První kolo přineslo nezvykle vyrovnané výsledky, když hned tři utkání z celkového počtu 
sedmi duelů skončila remízou a ve dvou případech došlo k vyrovnání v posledních vteřinách zápasu. Ve 
vyrovnané tabulce je zatím o skóre na čele družstvo KK TJ Sokol Koblov před SK RG Prostějov „B“ a VKC 
Kolín, které mají stejný počet tří získaných bodů. Střelecké tabulce pak zatím dominuje koblovský kapitán 
Jiří Hájek s jedenácti koši před Pavlínou Štěpánavou z Náchoda, která dokázala soupeřům vstřelit celkem 
devět košů.  
 
Naplno se rozeběhly i soutěže starších žáků. Dva turnaje byly sehrány v nejvyšší soutěži – v 1.Lize starších 
žáků, kde si po dvou odehraných zápasech drží stoprocetní bilanci týmy KK Brno „A“ a SK RG Prostějov „A“, 
jež si připsaly shodně po dvou výhrách. I nejlepší střelci jsou z těchto týmů a na čele tabulky střelců proto 
najdeme reprezentační členy z výběru do sedmnácti let Lukáše Holíka z Brna se šestnácti koši a 
prostějovského Adama Jankoviče se čtrnácti koši. Premiéru si odbyla i 2.Liga starších žáků, kde si po prvních 
turnajích drží prvenství bez ztráty bodu VKC Kolín v české skupině a SAM Kozlovice ve skupině moravské. 
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