
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se 
odehrálo druhé letošní 
kompletní kolo České 
korfbalové extraligy a 
šance na postup do play-
off se zdají být vyšší u 
vedoucí trojice družstev 
(KK Brno, SK RG Prostějov a 
KCC Sokol České 
Budějovice), která se 
bodově odpoutala od 
zbývajících týmů. 
Víkendové kolo přineslo 
rekordní statistické zápisy 

tohoto ročníku, když KK Brno jako první dokázal v zápase vstřelit více než třicet košů a současně vyhrál i 
nejvyšším rozdílem, a to 37:17, čímž byl překonán i nejvyšší počet košů dosažený oběma celky v jednom 
extraligovém utkání – 54 košů. Vysoký počet nastřílených košů brněnského družstva, které s náskokem vede 
extraligovou tabulku, se projevil i v tabulce nejlepších střelců, kde na čele je hned trojice hráčů KK Brno – 
Peter Bušík se 30 koši, Eliška Zieglerová s 29 koši a Sára Sahatciu s 25 přesnými zásahy. 
 
V minulém týdnu Sportovně-technická komise Českého korfbalového svazu zveřejnila rozhodnutí o 
pořadatelství finálových turnajů jednotlivých svazových soutěží. První finálový turnaj bude odehrán 
25.března v Českých Budějovicích (stejně jako květnové finále Ligy minižáků ve variantě K4), kde se utkají 
nejlepší družstva v kategorii přípravek U9 a bude se jednat o historicky vůbec první udělování medailí v této 
věkové kategorii a poprvé tak bude znám Mistr ČR v kategorii U9, která se hraje formou K4. Finále Ligy 
minižáků budou hostit severomoravské Kozlovice, finále Ligy mladších žáků Náchod a finálový play-off 
turnaj Ligy starších žáků přivítá Ostrava. Vrcholem aktuální sezóny bude velký finálový den tří nejvyšších 
soutěží, který bude 29.dubna pořádat KK Brno v hale Vodova. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF zveřejnila los prvního letošního světového šampionátu, kterým bude 
dubnové Mistrovství světa ve věkové kategorii do 19 let a které se bude konat během Velikonoc v belgickém 
Gentu. Česká juniorská reprezentace U19 pod vedením trenéra Davida Konečného byla nalosována do 
skupiny C, kde se utká nejprve s reprezentací Hong-Kongu a následně s nejlepším asijským družstvem 
Taiwanem. V případě umístění ve skupině do druhého místa bude čekat na naše reprezentanty ve 
čtvrtfinále jeden z týmů skupiny A, kde se vedle domácí Belgie představí ještě Portugalsko a Maroko. 
     
Zajímavý článek o korfbalu a finálovém turnaji Korfball Chamiops League 2023 se objevil v jednom 
z nejčtenějších a nejprestižnějších deníků světa – v New York Times a je možné si jej přečíst pod následujícím 
odkazem: https://www.nytimes.com/2023/02/20/sports/korfball-gender-equality.html  Autorem článku je 
věhlasný a jeden z nejlepších amerických reportérů Jeré Longman, který se věnuje zejména olympijským 
sportům a má za sebou působení i v dalších významných periodicích jako The Philadelphia Inquirer či The 
Dallas Times Herald.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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