
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se na českých palubovkách odehrálo celkem 
pět zápasů v druhé nejvyšší soutěži v 1.České korfbalové lize 
a k vidění byly skvělé zápasy, které nabídly několik velmi 
vyrovnaných soubojů, kde se o vítězství či o dělbě bodů 
rozhodovalo až v posledních vteřinách jednotlivých zápasů. 
Zejména turnaj v Ostravě nabídl zápasy té nejvyšší kvality, 
když tři ze čtyř duelů skončily maximálně jednokošovým 
rozdílem a v utkání KK Sokol Koblov vs. MS YMCA Znojmo „B“ 
se podruhé v sezóně dělily body. V dramatickém utkání vedla 
znojemská rezerva v průběhu poločasu až o čtyři koše, do 
šaten se šlo za nerozhodného stavu, dvě minuty před 
závěrem utkání vedlo domácí družstvo 14:12, ale devět 
vteřin před koncem zápasu dokázalo znojemské družstvo 
vyrovnat a udrželo tak první místo v neúplné tabulce, kde 

zůstává jediným neporaženým týmem celé soutěže.  
 
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF 
byl zveřejněn program prvního finálového turnaje 
Korfball Champions League, který se, stejně jako 
třetí kolo této nové soutěže, musí vyrovnat 
s odhlášením jednoho z účastníků. Svou účast na 
tomto finálovém turnaji určeném pro týmy na 9.-
12.místě, který nese název Satellite Final, totiž 
odřekl maďarský mistr SZAC 1908 Budapest. Jeho místo nakonec zaujme katalánský vicemistr KC Barcelona, 
který skončil na prvním nepostupovém místě v kole prvním a o jeho předností před KK Brno, který rovněž 
byl v pozici prvního nepostupujícího z východní skupiny, rozhodovala nakonec výše finálové porážky (KC 
Barcelona podlehl ve finále rozdílem 9 košů, zatímco KK Brno rozdílem deseti košů). Do Satellite Final tak 
pozvánku dostal katalánský vicemistr KC Barcelona, který se v semifinále utká s CK Vallparadís a druhou 
dvojici obstará anglický vicemistr Tornadoes a portugalský šampión NC Benfica.    
 
Na tomto prvním finálovém turnaji, stejně jako na všech ostatních, bude mít zastoupení i český korfbal, když 
nominovaným rozhodčím na Satellite Final je zkušený mezinárodní arbitr Tomáš Voda, který má aktuálně 
na kontě padesát zápasů na mezinárodní scéně, kdy se představil například v roli asistenta v semifinále MS 
2003 vedle Lukáše Filipa či ve finále Světových her v roce 2009 společně s Jorge Alvesem. Vedle hráčů SK 
RG Prostějov na Challenge Final pro 5.-8.tým bude český korfbal i na velkém finálovém turnaji pro nejlepší 
čtyři družstva, když na vyvrcholení KCL 2023 byl nominován právě výše zmíněný rozhodčí Lukáš Filip.    
 
Taiwanská korfbalová hvězda Ya-Wen Lin, která byla nominována do užšího výběru nejlepších sportovců 
Světových her je v anketě na průběžném osmém místě s více než třemi tisícovkami hlasů. První místo v této 
anketě drží s obrovským náskokem kolumbijská reprezentantka Valeria Cardenes, která je reprezentantkou 
frisbee a má na svém kontě téměř osmnáct tisíc hlasů. V týmech pak nizozemská korfbalová reprezentace 
zaujímá rovněž průběžné osmé místo s velkým odstupem za vedoucím týmem, kterým je německé národní 
družstvo frisbee.   
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