
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mistrovství Asie a Oceánie vyhrál jž 
podesáté Taiwan, když tento kontinentální 
šampionát, který se poprvé konal v roce 
1990 nezná od roku 2004 jiného vítěze. Ve 
finále v Thajsku předčil Taiwan rivala 
posledních let Čínu jasně 29:17, když 
rozhodnuto bylo prakticky již po první půli, 
kterou Taiwan ovládl 20:7, a to hlavně díky 
famózní formě osmadvacetileté taiwanské 
hvězdy Ya-Wen Lin, která má zkušenosti i 
z nizozemské nejvyšší soutěže 
Korfballeague a během první půle stihla 
nastřílet šest košů. Třetí místo vybojovala 
v oceánském derby o bronz Austrálie po 

výhře nad Novým Zélandem poměrem 16:11, když ani v tomto utkání se diváci nedočkali velkého napětí, 
neboť po patnácti minutách vedla Austrálie hrozivým skóre 9:1. Nejlepším střelcem turnaje byla taiwanská 
Chien-Chin Peng se čtyřiadvaceti koši s jednokošým náskokem před svou spoluhráčkou Ya-Wen Lin a o koš 
méně zaznamenali tři nejlepší muži turnaje Joshua Berney a Daniel Phillips z Austrálie a Sharma Vishal 
z indického národního týmu.  
 
Výše zmíněný kontinetální šampionát Asie a Oceánie odhalil dalších osm kvalifikovaných na Mistrovství 
světa 2023, které se bude konat právě na území nejlepšího družstva asijského kontinentu na Taiwanu ve 
dnech 20.-29.října 2023 v jeho hlavním městě Taipei. Před odehráním amerického šampionátu, jež je 
naplánován na druhou polovinu prosince, již má jistotu celkem 21 reprezentačních družstev: Nizozemsko, 
Belgie, Německo, Anglie, Česká republika, Portugalsko, Katalánsko, Polsko, Slovensko, Turecko, Maďarsko, 
Maroko, Zimbabwe, Taiwan, Čína, Austrálie, Nový Zéland, Hong Kong, Indie, Japonsko a Thajsko. Zbylé tři 
místa doplní ještě nejlepší dvě družstva z amerického šampionátu a poslední místo bude patřit lépe 
žebříčkově postavenému týmu z dvojice Švýcarsko – Irsko, a to k 1.1. 2023.  
 
Velmi zajímavé výsledky nabídla divákům a fanouškům druhá nejvyšší česká soutěž 1.Česká korfbalová liga, 
která o víkendu pokračovala třetím kolem. V neúplné tabulce drží prvenství VKC Kolín před KK Sokol Koblov, 
kteří jsou aktuálně nejžhavějšími adepty na postup do nejvyšší české soutěže. Na místě třetím můžeme najít 
jediný neporažený tým soutěže, a to rezervu MS YMCA Znojmo, která na svém kontě 2 vítězství, 2 remízy a 
ještě dva neodehrané zápasy a až na místě čtvtém pak obhájce prvenství SK RG Prostějov „B“, který má 
rovněž dva zápasy k dobru. Sedmičlenná soutěž nabízí v dosavadním průběhu velmi zajímavé a vyrovnané 
souboje, kde o překvapivé výsledky není nouze a bude zajímavé sledovat, kdo si nakonec vybojuje postup 
do prestižní extraligy.  
 
Novou soutěží aktuálního ročníku je 2.liga starších žáků, do které se přihlásilo celkem osm družstev, které 
jsou rozděleny do dvou skupin – české a moravské. I v této soutěži jsou k vidění vyrovanané souboje a první 
místo v tabulce české skupiny drží jen o skóre VKC Kolín před SK Respo Kutná Hora „B“, zatímco moravskou 
skupinu, z níž se v průběhu soutěže odhlásilo družstvo KCL Kostelec, vede SAM Kozlovice s náskokem dvou 
bodů před KK Brno Nový Lískovec. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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