
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hlavní město Zambie Lusaka hostilo minulý 
víkend Mistrovství Afriky 2022 pro země z jižní 
poloviny tohoto kontinentu a bylo to v tomto 
století již podruhé, když poprvé se Mistrovství 
Afriky konalo na témže místě v roce 2014. Po 
odhlášení družstva Malawi bojovala o postup 
na světový šampionát tři družstva – domácí 
Zambie, Zimbabwe a Jihoafrická republika, 
která v historii vždy kontinentálnímu africkému 
šampionátu dominovala. Tentokráte po 
rozsáhlé generační obměně kádru a po 
významné změně i ve vedení korfblového 
svazu v této zemi zbylo na Jihoafrickou 
republiku až druhé místo a přímý postup na 
světový šampionát 2023 si tak vybojovalo 

reprezentační družstvo Zimbabwe, které jako jediné zůstalo na turnaji neporaženo. Pro Zimbabwe se tak 
jedná již o druhou historicky vybojovanou účast na MS, ale přímo na šampionátu se zatím reprezentace 
Zimbabwe nepředstavila, neboť svou účast v roce 2019 musela z finančních důvodů odřeknout. 
 
Minulý víkend patřil i prvnímu kolu nejvyšší nizozemské soutěže Korfballeague, která je bezpochyby 
nejkvalitnější a nejsledovanější korfbalovou ligovou soutěží na světě. Na prvním místě průběžné tabulky je 
hned po prvním kole jeden z hlavních favoritů a největší korfbalový klub na světě PKC Papendrecht, který 
díky nejlepšímu skóre vévodí tabulce, když vstup do nového ročníku zvládl  vítězně a po výsledku 23:16 proti 
DOS´46 je na čele Korfballeague. Zajímavostí první kola je, že tři z pěti zápasů skončily nerozhodným 
výsledkem a do budoucna bude jistě k zamyšlení, zda takové zápasy ještě neprodloužit a nezačít používat 
prodloužení Golden Goalem tak, jak je tomu ve všech mezinárodních soutěžích, kdy každý zápas musí mít 
svého vítěze.   
 
Na domácí scéně byl v České korfbalové extralize odehrán pouze jediný duel, který přinesl vyrovnaný první 
poločas v zápase KK Brno vs. SK Plhov Náchod a nakonec ve druhé půli jasné vítězství favorizovaného 
jihomoravského klubu, které je nejúspěšnějším extraligovým družstvem posledních let, i když v loňské 
sezóně skončilo až na druhém místě. Druhé utkání tohoto extraligového kola muselo být na žádost 
znojemského družstva MS YMCA Znojmo přeloženo z důvodu rozsáhlé marodky a jejich duel s obhájcem 
titulu SK RG Prostějov bude odložen. 
 
Právě pro SK RG Prostějov se mělo jednat o poslední zápasovou zkoušku před premiérovým vystoupením 
Hanáků v nově vzniklé soutěži Korfball Champions League, jejíž druhé kolo se bude konat v prostějovské 
hale Reálného Gymnázia během víkendu následujícího. Šest mistrů evropských soutěží, které doplňuje 
dvojice úspěšných kvalifikantů z řad vicemistrů anglický Tornadoes a německý TuS Schildgen, se utká o dvě 
postupová místa do třetího kola, kam jsou přímo nasazeni vicemistři Belgie a Nizozemska. Tento turnaj 
v belgickém Herentals poté rozhodne o postupujících do finálové čtyřky celé soutěže, která po více než 
padesáti letech nahrazuje finálový turnaj Europa Cupu.   
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