
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se v nizozemském městě Delft 
uskutečnil třetí a letošní poslední finálový 
turnaj nově vzniklé soutěže Korfball 
Champions League. Mezi finálovou čtveřici 
nejlepších klubů starého kontinentu se bez 
boje dostala mistrovská družstva Belgie a 
Nizozemska, která byla doplněna postupujícími 
ze třetího kola – vicemistrovskými kluby ze 
stejných soutěží PKC Papendrecht a KC 
Borgerhout. Semifinálová střetnutí, dle 
předpokladů velké většiny odborníků, ukázala 
vysokou převahu nizozemských družstev, jež 
zvítězila jasně 22:9 a 21:13, aniž by utkání 

nabídla větší zápletku, ale útěchou pro fanoušky bylo, že alespoň hráči PKC dokázali vytáhnout několik 
exhibičních akcí, které nakonec asi byly tím nejlepším, co bylo první den finálového turnaje k vidění.  
 
Druhý den nabídl nejprve belgický souboj Floriant Merelbeke vs. 
KC Borgerhout o celkové třetí místo, který byl opakováním 
loňského finále nejvyšší belgické soutěže. V průběhu první půle se 
obě družstva vystřídala ve vedení a do šaten se odcházelo za 
nerozhodného stavu 9:9, ale družstvo Borgerhoutu bylo oslabeno 
o vyloučeného Roy van Laekena, jenž pět vteřin před koncem 
první půle viděl červenou kartu za vulgarity v angličtině směrem 
k anglickému rozhodčímu zápasu, který řídil utkání společně 
s českým rozhodčím Filipem. Zápas rozhodla v poslední čtvrtině 
nejlepší dámská střelkyně turnaje Saara Syes dvěma slepenými koši a zajistila tak bronzové medaile pro 
belgického mistra. Finále následně bylo jednoznačnou záležitostí PKC Papendrecht, jež rozdrtil domácí 
Fortunu rozdílem 19:10, když prakticky bylo rozhodnuto již v půli zápasu, kdy vedl zelenobílý tým 12:4 a 
připsal si k dvanácti prvenstvím v Europa Cupu i první zlato z úvodního ročníku Korfball Champions League.     
 
Skvělého individuálního úspěchu dosáhla nejlepší taiwanská hráčka současnosti Ya-Wen Lin, která 
v celosvětové anketě o nejlepšího sportovce World Games 2022 obsadila konečné 4.místo. Vítězem této 
ankety se stala kolumbijská hráčka frisbee Valeria Cardenas s celkovým famózním počtem hlasů 35.729, 
která nakonec jen těsně předčila slovenskou bojovnici Muaythai Moniku Chochlíkovou, která získala 35.423 
hlasů. Na místě třetím pak skončila další kolumbijská sportovkyně Johana Viveros Mondragon, která je 
rychlobruslařskou hvězdou na kolečkových bruslích.  
     
Zajímavý průběh má druhá nejvyšší česká soutěž 1.ČKL, která měla na programu o víkendu kompletní páté 
kolo, které nabídlo sedm zápasů a k vidění bylo mnoho netradičního pro tuto sezónu. První porážku 
v sezóně si totiž připsala rezerva MS YMCA Znojmo, dvě porážky v jeden den poprvé v sezóně VKC Kolín a 
naopak první výhru zaznamenal poslední tým tabulky SK RESPO Kutná Hora, který dokázal košem z penalty 
v poslední minutě vyhrát zápas proti KK Sokol Koblov poměrem 14:13. 
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