
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová federace 
IKF o víkendu oznámila, že veškeré 
mezinárodní akce, které se měly 
konat pod její organizací se ruší či 
překládají na další rok. Otevřené 
zůstalo pořadatelství Světového 
poháru v beach korfbalu 
v Nizozemsku, které je naplánováno 
na srpen a rovněž IKF zatím 

nevyloučila možnost odehrání Mistrovství Asie a Oceánie U16 a U19, které by se v Thajsku mohlo konat 
v pozdějším termínu. Všechny ostatní oficiální akce (ME 2020, MS U21 2020, předkolo EC 2021) a rovněž 
akce pod patronací IKF (World Cup U17 2020 a ME U15 2020) se tímto rozhodnutím ruší či přesouvají na 
neurčité termíny příštího roku. IKF zároveň sdělila, že kalendář akcí na roky následující bude možná tímto 
posunem ovlivněn a může dojít ještě k dalším změnám v závislosti na vývoji celosvětové situace. 
 
Po ročním odložení pořadatelství 
Olympijských her 2020 došlo i  
k očekávanému odložení druhé 
nejvýznamnější multisportovní akce World 
Games. Rovněž o rok se tak posouvá 
pořadatelství Světových her, které se 
budou konat v severoamerickém 
Birminghamu s ročním odkladem, a to tedy 
ve dnech 7.-17.července 2022. IKF zároveň vyzvala všechny kvalifikované země, aby potvrdily svou 
připravenost účastnit se tohoto sportovního svátku v tomto odloženém termínu. 
  
I soutěže Českého korfbalového svazu řeší komplikace s dohráním nedokončených soutěží. Minulý pátek se 
poprvé v historii konala videotelekonference zástupců všech družstev, které si vybojovala účast v play-off 
České korfbalové extraligy a České dorostenecké korfbalové extraligy. Vedení ČKS vyslechlo všechny 
účastníky a v tomto týdnu je připraveno pokračování tohoto setkání, které moderní technologie současnosti 
umožňují a bude se jednat o možných scénářích závěru soutěží, na které, z důvodu zrušení všech 
mezinárodních akcí, bude více času, než se původně předpokládalo. 
 

Všechny soutěže na starém kontinentu byly přerušeny či zrušeny, 
ale přestupový trh nespí a zejména na tom nizozemském 
korfbalovém jsou k vidění zajímavé okamžiky. Největší, 
nejslavnější a nejúspěšnější korfbalový klub Evropy PKC 
Papendrecht oznámil, že od příští sezóny jej posílí Jelmer Jonker, 
který přijde od příští sezóny z klubu DOS´46, kde dokázal v této 
sezóně nastřílet 47 košů. Budoucí trenér PKC Wim Scholtmeijer, 
který se trenérského kormidla ujme rovněž od začátku následující 
sezóny,  si od příchodu tohoto rychlého a dynamického hráče 

slibuje posílení kádru a zvýšení konkurence v již tak nabitém kádru mnohonásobného mistra Nizozemska. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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