
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Smutnou zprávou minulého týdne 
je odchod bývalého dlouholetého 
presidenta International Korfball 
Federation Boba de Die, který 
zemřel ve věku 86 let ve svém 
domově v blízkosti manželky 
Margareth. Bývalý president IKF 
stál v čele federace patnáct let a 
během jeho éry byl korfbal 

oficiálně přijat jako sport olympijský. Bob de Die rovněž působil 12 let  v pozici vicepresidenta Mezinárodní 
federace Světových her a během tohoto působení se korfbal poprvé na World Games představil a 
v současné době je pevnou součástí tohoto velkolepého sportovního svátku.  
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF v sobotu 
pořádala velkou telekonferenci pro všechny 
přihlášené země na Mistrovství světa U21 2020, 
které se mělo v červenci konat na Taiwanu. 
Coordinating officer celé akce Australan Tim Miller a 
president IKF Jan Fransoo představili zúčastněným 
možné scénáře. V tuto chvíli je pouze jasné, že 
původní červencový termín rozhodně nepřipadá 
v úvahu a IKF pracuje s variantou přesunu na pozdější termín roku 2020 či na rok 2021. Ve hře je bohužel 
zatím i varianta úplného zrušení šampionátu, neboť příští rok je plánováno i ME U21 a pořádání dvou 
vrcholných akcí v jedné věkové kategorii v jednom kalendářním roce je v nabitém mezinárodním kalendáři 
krajně nepravděpodobné. 
  

Největší akcí roku 2021 jsou Světové hry a i jejich 
konání provází, dle informací od presidenta 
Mezinárodní korfbalové federace Jana Fransoo, 
již nyní velké otazníky. V minulém týdnu totiž 
Mezinárodní olympijský výbor přistoupil 
k historickému kroku a odložil pořadatelství 
Letních olympijských her 2020 na blíže neurčené 
datum v roce 2021. Právě možná kolize těchto 
dvou akcí a současná velmi vážná situace ve 

Spojených státech amerických rozhodně nejsou zárukou toho, že World Games 2021 proběhnou 
v severoamerickém Birminghamu ve dříve stanoveném termínu 15.-25.7. 2021. 
 
Na konci tohoto týdne plánuje videokonferenční setkání Český korfbalový svaz pro kluby, které si vybojovaly 
účast v play-off této sezóny ve dvou nejvýznamnějších soutěžích pořádaných ČKS. Čtveřice nejlepších klubů 
České korfbalové extraligy a České dorostenecké korfbalové extraligy by měla pod vedením Sportovně-
technické komise ČKS diskutovat možné varianty odehrání finální části soutěží v náhradních termínech, 
neboť je zřejmé, že původně stanovené termíny nebude možné dodržet.   
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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