
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Druhé kolo Korfball Champions 
League se konalo v Prostějově, kde 
se o postup do kola třetího utkalo 
celkem osm evropských klubů 
z šesti ligových soutěží. Šest 
mistrovských družstvev doplnila 
dvě druhá družstva  - tedy 
vicemistři Německa a Anglie, kteří 
dokázali uspět v kvalifikačním 

prvním kole. A německý vicemistr TuS Schildgen šokoval celou Evropu, když po vítězství v základní skupině 
prošel vítězně i semifinálovým duelem proti domácímu družstvu a následně přemohl podruhé na turnaji i 
anglického mistra KC Trojans. Zaslouženě tak mohl slavit cenné prvenství a postup do třetího kola, kde se o 
postup do finálové čtyřky utká s vicemistrem Belgie – týmem Bourgerhout KC. 
 
Český mistr SK RG Prostějov nevstoupil do očekávaného vrcholu sezóny příliš pozitivně, když v prvním utkání 
podlehl druhému týmu anglické nejvyšší soutěže CKA Tornadoes výrazně 9:16, a to zejména z důvodu 
střeleckého výpadku ve druhém poločase, kdy domácí skórovali pouze dvakrát. Druhé utkání opět provázela 
domácí střelecká mizérie, ale dokazáli nepříznivě se vyvíjející zápas v závěru vyrovnat a v prodloužení se 
opakovala situace z roku 2019 a Petr Šnajdr dalším Zlatým košem vybojoval extrémně důležité vítězství 
14:13 nad katalánským CK Vallparadís. Závěrečné utkání přineslo prostějovskou euforii v díky střeleckému 
probuzení v první půli zdolali favorizovaný SG Pegasus poměrem 11:8. Po druhém místě ve skupině pak 
v rámci sobotního odpoledního programu vyzvali v semifinále vítěze zamotané skupiny A TuS Schildgen, se 
kterým sehráli solidní první poločas, ale v půli druhé již nedokázali čelit německému tlaku a podlehli výrazně 
9:17. V neděli pak ve výrazně obměněné sestavě domácí statečně vzdorovali německému mistrovskému 
družstvu SG Pegasus a před vyprodanou halu nakonec podlehli 12:13 a obsadili konečné čtvrté místo.   
 
Následující program finálových turnajů premiérového ročníku Ligy 
mistrů zahrnuje tři čtyřčlenné finálové turnaje a po jejich odehrání 
budeme znát celkem devět medailistů. Družstva, která se na turnaji 
v Prostějově umístila na 5.-8.místě se střetnou  na finálovém turnaji 
KCL Satellite. Třetí a čtvrtý tým (tedy SK RG Prostějov a SG Pegasus)  
si zajistily postup do KCL Challenger, kde se utkají s neúspěšnými 
družstvy ze třetího kola, které se uskuteční v Belgii (TuS Schildgen 
vyzve KC Bourgerhout a KC Trojans se postaví proti hvězdnému PKC 
Papendrecht). Finále letošní ligy mistrů KCL Final se pak bude konat ve dnech 10.-11.února v nizozemském 
městě Delft na palubovce mistrovské Fortuny, kde již mají jisté místo mistři Nizozemska a Belgie. 
 
Český korfbaový svaz a domácí klub SK RG Prostějov dokázali opět uspořádat povedný turnaj, který velmi 
pozitivně hodnotila všechna zúčastněná družstva i zástupci Mezinárodní korfbalové federace IKF. Vedle 
vyprodané haly v poslední den turnaje, která hnala za úspěchem domácí sportovce, bylo možné 
s profesionálním komentářem sledovat živě všechna utkání českého mistra na YouTube Českého 
korfbalového svazu a reportáž z finálového dne přineslo i nejsledovanější sportovní zpravodajství v České 
televizi Branky, body, vteřiny.  
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