
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2023, který začal před pár hodinami, 
bude naplněn celou řadou velkých 
korfbalových akcí. Již tento víkend 
proběhne v belgickém sportovním 
komplexu Herentals třetí kolo korfbalové 
ligy mistrů, které bude rozhodovat o dvou 
postupujících na únorový finálový turnaj, 
kde již mají dopředu zajištěná místa 

mistrovská družstva Nizozemska Fortuna Delft a Belgie Floriant Merelbeke. Prvním problémem nově 
vznikající soutěže je odřeknutá účast anglického mistra KC Trojans, který si postup do kola třetího vybojoval 
druhým místem na prostějovském druhém kole, ale do Belgie nedorazí. PKC Papendrecht tedy má účast na 
finálovém turnaji jasnou již před odehráním turnaje, neboť bylo rozhodnuto, že z důvodu odstoupení KC 
Trojans postupuje nizozemský vicemistr přímo do finálového zápasu kola třetího, kde narazí na vítěze duelu 
mezi německým TuS Schildgen a belgickým KC Borgerhout. 
 
Následující týdny pak sehraje dvanáct 
nejlepších klubů starého kontinentu 
finálové turnaje prvního ročníku Korfball 
Champions League 2023. Na konci ledna se 
dnech 27.-28.1.2023 odehraje v Barceloně 
finálový turnaj o konečné 9.-12.místo, 
první víkend v únoru je na programu 
finálový turnaj IKF Korfball Champions 
League Challenger Final, kterého se bude účastnit i český mistr SK RG Prostějov a ten bude rozhodovat o 
pořadí na 5.-8.místě. Finálový turnaj mezi čtyřmi nejlepšími celky se bude hrát ve dnech 10.-11.února na 
palubovce nizozemského mistra Fortuny v Delftu.  
 

Právě nizozemský mistr Fortuna Delft dokázal vyhrát 21.ročník 
Korfball Challenge, který se na konci roku uskutečnil 
v Rotterdamu, když po vítězství v semifinále nad belgickým 
výběrem 18:13 dokázal ve finále porazit i výběr Nizozemska 
TeamNL Korfball, a to Zlatým košem v prodloužení. V normální 
hrací době totiž zápas skončil 16:16, když nejlepší hráčka turnaje 
Celeste Split neproměnila v úplném závěru volný hod, ale vše si 
vynahradila v prodloužení, které rozhodla svým košem a 
vystřelila tak vítězství a finanční prémii 2000 € pro Fortunu.  

 
Závěr jednotlivých turnajů ve věkových kategoriích do 17 let a do 19 let doprovází tradičně slavnostní 
nominace reprezentačních výběrů Nizozemska na následující rok. Nizozemské výběry jsou vedeny bývalými 
hvězdami světového korfbalu a Barry Schep a Leon Simons jsou zárukou té nejvyšší kvality. Každá 
reprezentace má nyní 20 hráčů, ze kterých realizační týmy vyberou finální nominace na vrcholné turnaje 
sezóny, kterými jsou Mistrovství světa U19 2023 v Belgii a Světový pohár U17 2023, který se koná 
v nizozemském Eindhovenu. 

 
 

 

4.ledna 2023 
1/2023 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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