
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se v Německu uskutečnil druhý letošní 
finálový turnaj nově vzniklé soutěže Korfball Champions 
League, který znamenal opětovné setkání semifinalistů 
z druhého kola v Prostějově. Nejlepší čtveřice týmů 
z prostějovského turnaje se střetla ve shodném složení 
v sobotních semifinálových duelech. Nejprve český mistr 
SK RG Prostějov opětovně nestačil na německého vítěze 
kola druhého TuS Schildgen, podlehl výrazně 10:19 a 
ukázalo se, že hra tohoto německého družstva mu po chuti 
není (v listopadu doma totiž podlehli podobným rozdílem 
9:17). Druhé semifinále přineslo první překvapení turnaje, 

když druhý německý tým SG Pegasus porazil anglického mistra KC Trojans 24:19 a bylo jasné, že ve finále se 
střetnou dva nejlepší německé kluby současnosti a českého mistra čeká souboj o bronzové medaile. 
 
V boji o bronz nastoupil český mistr SK RG Prostějov v obměněné sestavě 
oproti semifinálovému duelu, když trenér Uherka na lavičce nechal 
nevýraznou trojici Dušek, Kubů, Lešanská  a nahradil je Buriánkem, 
Lorencovou a Křížkovou, což se ukázalo jako dobrý tah. Prostějovští vstoupili 
do zápasu excelentně a po jedenácti minutách vedli 10:3. Velkou část 
náskoku sice do poločasu ztratili, ale na začátku druhé půle opět odskočili 
svému soupeři a konec zápasu byl jasně v režii českého mistra a po výsledku 
17:13 mohl SK RG Prostějov slavit zisk třetího místa a bronzových medailí. 
Vítězem IKF Korfball Champions League Challenger Final 2023 se stal TuS 
Schildgen (na obrázku vpravo), který ve finále přemohl 20:17 SG Pegasus a 
mohl slavit prvenství na turnaji určeném pro týmy na 5.-8.místě nově vzniklé evropské soutěže.  
 
Víkend nadcházející pak bude patřit souboji těch nejlepších družstev, když se ve velkém finále utkají nejlepší 
dvě belgická a nizozemská družstva. První páteční semifinále svede proti sobě nizozemského mistra Fortunu 
Delft a druhý tým belgické TopLeague KC Bourgerhout a následovat bude souboj nizozemského vicemistra 
PKC Papendrecht a šampióna belgické nejvyšší soutěže Floriant Merelbeke. Odborná korfbalová veřejnost 
předpokládá, že sobotní finále bude opakováním finále nizozemské Korfballeague a v boji o bronz se 
střetnou finalisté belgické soutěže, ale s úplnou jistotou to tvrdit nelze a diváci mohou sledovat všechny 
duely a výsledky živě na webových stránkách www.worldkorfball.com 
     
Nejvyšší česká soutěž Česká korfbalová extraliga nabídla o víkendu jediný zápas, když KK Brno porazilo MS 
YMCA Znojmo 22:17. Zajímavostí tohoto zápasu, po němž se KK Brno osamostatnil na čele průběžné 
tabulky, bylo udělení dalších dvou žlutých karet – v obou případech za nepřiměřené fyzické kontakty při 
soubojích, což jen dokládá plné nasazení týmů na zápas nejvyšší soutěže. Nyní se opět pozornost přesune 
na 1.ČKL, kde půjde v neděli o první místo, na něž se mohou opět vyšvihnout tři družstva. Očekávanými 
zápasy víkendu pak budou zejména souboje prostějovské rezervy s aktuálně vedoucími týmy tabulky ze 
Znojma a z Kolína, na něž se Hanáci v případě dvou výher mohou dotáhnout a přiblížit se k možné obhajobě 
loňského prvenství.        
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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