
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezinárodní korfbalová federace 
IKF byla nucena přistoupit 
k nepopulárnímu, ale nutnému 
kroku, když zrušila otevřené 
Mistrovství Evropy U19 2020. IKF 
Open EKC U19 2020 se mělo konat 
ve dnech 10.-12. dubna 2020 
v nizozemském Leeuwardenu za 
účasti devíti družstev ze starého 

kontinentu, které mělo doplnit Maroko a Nový Zéland. President IKF Jan Fransoo svým dopisem vyjádřil 
lítost nad tímto opatřením, poděkoval organizátorům za proběhlé přípravy a současně zcela nevyloučil 
možné pořadatelství v pozdějším termínu, ale zároveň zmínil, že v nabitém kalendáři a v nejisté budoucí 
situaci v souvislosti s výrazným nárůstem nakažených v Evropě, se bude náhradní termín konání hledat jen 
velmi těžko. 
 
Český korfbalový svaz byl nucen zrušit přípravná soustředění výběru talentované mládeže do 19 let, který 
se pod vedením trenéra Jiřího Podzemského měl připravovat právě na výše zmíněný evropský šampionát a 
zároveň i výběru talentované mládeže do 17 let, jež vede jako hlavní trenér Jakub Máša. Vrchol pro 
reprezentační sedmnáctku – Světový pohár U17 2020 by se měl konat rovněž v Nizozemsku, kde termín 
konce června zatím vypadá nadějněji. Vedení ČKS zároveň přerušilo do odvolání veškeré soutěže, čímž 
naplnilo nařízení vlády ČR a o jejich pokračování, změně či zrušení bude jednat v následujících týdnech. 
  
K podobnému kroku musely přistoupit i další národní 
korfbalové federace, které plánovaly velkolepé finálové 
dny jako třeba anglická či belgická, jež mají playoff 
rozdělené na semifinálový a finálový den s tím, že 
všechna utkání finálová a semifinálová se hrají na jediný 
vítězný zápas, což přináší velmi zajímavé a napínavé 
sportovní okamžiky. Nizozemská korfbalová federace 
KNKV zatím přerušila soutěže jen do konce března s 
nadějí, že největší korfbalová akce v Evropě v podobě 
finále Korfballeague, jež každoročně sleduje v zaplněné 
hale více než deset tisíc fanoušků, se stihne uspořádat. 

 
Pozitivní zpráva se objevila na asijském kontinentu, kde 
celosvětová virová nákaza začala a sportovní události se 
začínají vracet do normálního života. Taiwanská korfbalová 
federace v první polovině dubna bude pořádat Pohár 
národní federace v několika věkových kategoriích, a to ve 
sportovním centru Zhonggli ve městě Taoyuan, které se 
nachází na severu ostrova a má téměř 400 tisíc obyvatel. 
Současně je Taiwan připraven pořádat Mistrovství světa 
2020 v kategorii U21, které by se mělo dle původního plánu 

konat v červenci a IKF bude o dalším postupu jednat na telekonferenci všech zúčastněných zemí 28.března.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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