
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asijská větev Mezinárodní korfbalové federace IKF podnikla v posledním týdnu 
několik důležitých kroků k tomu, aby se korfbal dostal na program SEA Games, 
které se budou na přelomu listopadu a prosince 2021 konat ve Vietnamu. 
SouthEast Asian Games, jejichž logo s jedenácti 
kruhy můžete vidět vpravo, se konají každé dva 
roky a jedenáctka zemí z jihovýchodní Asie se 
utkává v přibližně padesáti sportovních 
disciplínách. Presidentka Malajsiiské korfbalové 
federace Daphne Lau Wai Fun a presidentka 

Thajské korfbalové federace Supranee absolvovaly důležitá setkání se 
zástupci Olympijského výboru a jednaly o možné podpoře účasti korfbalu na 
tomto významném sportovním svátku na asijském kontinentu. 
  
Reprezentace České republiky ve věkové kategorii do 19 let se tento pátek sejde na přípravném soustředění 
v Kutné Hoře, kam hlavní trenér Jiří Podzemský naplánoval čtyři tréninkové jednotky, během nichž stráví 
juniorští reprezentanti na místní palubovce celkem 7,5 hodiny. Výběr jedenadvaceti juniorských nadějí 
českého korfbalu se bude připravovat na otevřené Mistrovství Evropy U19, které se během Velikonoc bude 
konat nizozemském Leeuwardenu. Komplikací pro realizační tým tohoto reprezentačního výběru jsou 
mnohé omluvenky zejména v dívčí polovině družstva, a tak se ve finální fázi přípravy necelé dva měsíce před 
vrcholem sezóny představí 13 chlapců a jen osm dívek, když další se omluvily z důvodu zranění či jiného 
nastavení osobních priorit, což se jeví jako akutní problém ve zvyšování výkonnosti nejen v této věkové 
kategorii. 
 

Sportovně technická komise Českého korfbalového svazu 
vypsala v minulém týdnu tendry na pořadatelství dalších 
turnajů, které neodmyslitelně patří do českého korfbalového 
kalendáře. Zájemci se mohou přihlásit na pořadatelství 
žákovského Českého poháru, který se bude konat ve dnech 23.-
24. května, dále je ve hře pořadatelství obou Mistrovství České 
republiky 2020 v plážovém korfbalu, když termín pro všechny 
žákovské kategorie je sobota 20.června a pro juniory a elitní 

kategorii dospělých pak neděle 21.června. STK vyhlásila tendr i na pořadatelství Otevřeného mistrovství 
České republiky v korfbal4, které má stanovený termín 3.října, ale v roce minulém se z důvodu malého 
zájmu tento turnaj nekonal a je otázkou, jak se korfbalové kluby postaví k této novince, která se již dvakrát 
v elitní kategorii uskutečnila a která nabízí odehrání kompletního turnaje s mnoha zápasy během pár hodin.   
 
Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu zveřejnila termín školení pokročilých rozhodčích, které se 
uskuteční v Brně v sobotu 21.března 2020. Na tomto školení, které je úmyslně datováno ještě před startem 
play-off soutěží, si rozhodčí budou osvěžovat pravidla před zápasy play-off hranými do rozhodnutí. Dále 
bude náplní pro rozhodčí třídy A a B, pro něž je toto školení povinné, videorozbor vybraných utkání, revize 
problematiky udělování a správné administrace při udělování karet a rovněž diskuse před připravovanou 
zásadní změnou, kterou je pískání zápasů dvojicí hlavních rozhodčích, která již aktuálně běží ve dvou 
nekvalitnějších ligových soutěžích Evropy. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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