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Český korfbalový svaz během nucené
přestávky, která zatím nemá přesně
stanovenou délku, připravuje pro své členy
na sociálních sítích zajímavý program.
Hvězda českého reprezentačního družstva
a jeden z realizátorů projektu Školního
korfbalu Petr Šnajdr zásobuje nejen
korfbalovou veřejnost denními výzvami,
tréninkovými cvičeními, které se aktuálně
dají v omezených podmínkách provozovat
a zároveň pomáhá s popularizací korfbalu zapojením různých míčových triků, které špičkoví hráči jeho
formátu ovládají dokonale a doma je tak mohou zkoušet všichni zájemci míčového kouzelnictví.
Mezinárodní korfbalová federace IKF
v rámci řešení vzniklé situace celosvětového
výskytu virové infekce bude tuto sobotu
organizovat mezinárodní telekonferenci,
která se bude za účasti všech
kvalifikovaných zemí zabývat otázkou, zda a
v jakém termínu bude možné uspořádat
Mistrovství světa U21 2020. Původní termín
šamionátu byl stanoven na dny 11.-18.
července a pořadatelským městem je Taipei
City. Na taiwanském ostrově by se tak jednalo již o třetí světový juniorský šampionát, který navazuje na roky
1994 a 2008 a zároveň se připravuje na Mistrovství světa 2023, které získala taiwanská korfbalová federace
přidělené poprvé v historii během posledního MS 2019 v jihoafrickém Durbanu.
Mnohé komplikace a rušení plánovaných aktivit a akcí velkého rozsahu čeká
i největší národní korfbalovou federaci, a to nizozemskou KNKV. Po
nuceném prozatimním odložení největší každoroční korfbalové události,
kterou je velkolepé finále Korfballeague, jež sleduje v hale Ahoy deset tisíc
diváků a další statisíce u televizních obrazovek, oznámilo vedení nizozemské
federace zrušení This is Korfball Tour 2020. V plánu úspěšné tour, v rámci
které nizozemské reprezentační hvězdy navštěvují každoročně několik
korfbalových klubů, byla letos zastávka u devíti korfbalových klubů, kde
reprezentanti měli pomáhat s trénováním hráčů, školením trenérů či
školním náborem nových korfbalistů.
Vyšší odborná škola ČUS oznámila posunutí termínů trenérského kurzu II.třídy, který se bude konat pro
zájemce z řad korfbalu a jógy, pro něž je prioritně určen. Původní březnový a dubnový víkend se ruší a nově
jsou pro korfbalové trenéry připraveny poslední květnový víkend 30-31.5., kdy jsou na programu anatomie
a fyziologie a prodloužený červnový víkend 12.-14.6., kde jsou v nabitém programu pedagogika,
psychologie, didaktika, ale i sportovní právo, výživa a problematika dopingu a závěrečný test z nabitých
znalostí.
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