
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minulý týden byl na čínském ostrově Taiwan 
zahájen 35.ročník velkého turnaje, který 
pořádá Taiwanská korfbalová federace a nese 
název CTKA National Korfball Cup. Turnaj byl 
naplánován na pět hracích dní a měl finišovat 
v neděli 12.dubna a provázela jej velmi přísná 
bezpečnostní opatření, kdy hrací plocha se 
desinfikovala po každém zápase, roušky směli 
hráči odložit jen v průběhu svých zápasů a 
turnaj nebyl otevřen pro diváky. Fanoučci však 
mohli sledovat první turnajový den v živých 

stream přenosech na sociálních sítích. Po prvním odehraném dnu ale pořadatelé rozhodli o odložení turnaje 
na neurčito z důvodu zvýšeného rizika nákazy Covid-19 a se zachováním priority zdraví všech zúčastněných 
hráčů. 
 
Podobnému scénáři (tedy spuštění a opětovnému přerušení) se snaží zabránit Český korfbalový svaz, který 
k aktuálnímu tématu přerušených soutěží pořádal již druhou telekonferenci, a to za účasti všech zástupců 
extraligových soutěží, kteří si vybojovali postup do play-off. V současné době je zřejmé, že varianta 
dokončení soutěží do prázdnin je prakticky nemožná a reálně se tak jeví možné dohrání soutěží v měsících 
září-říjen či jejich kompletní anulování. Vedení svazu nyní připravuje konkrétní variantu, kterou hodlá poslat 
jednotlivým klubům k připomínkám tak, aby bylo možné finálně rozhodnout do začátku letních prázdnin.  
 
Nizozemská korfbalová ikona Mirjam Maltha oznámila konec své 
korfbalové kariéry. Sedmatřicetilitá a téměř dvoumetrová hráčka 
mistrovského nizozemkého klubu KV Fortuna Delft je jedinou 
hráčkou, která hrála ve všech dosavadních čtrnácti sezónách 
Korfballeague po jejím ustanovení v roce 2006. Se svým klubem 
vybojovala dva nizozemské tituly, tři prvenství na Poháru mistrů 
a několik medailí z evropských či světových šampionátů 
v reprezentačním dresu Nizozemska, v němž nastoupila celkem 
k 53 zápasům. Díky svým tělesným propozicím byla základem 
taktických manévrů Fortuny, které ji dovedly v minulé sezóně k senzačnímu titulu v nejkvalitnější lize světa. 
  

Další zajímovou přestupovou informaci zveřejnily nizozemské webové 
stránky a tentokráte má i úzké propojení s českým korfbalem. Slavný 
tým z nizozemské nejvyšší soutěže Korfballeague DOS´46 povede od 
příští sezóny v pozici hlavního trenéra Edwin Bouman, který velkou 
část své aktivní kariéry strávil na českých palubovkách. Navíc v dresu 
české reprezentace dokázal vybojovat cenné kovy na Mistrovství 
Evropy i světa a rovněž působil jako hlavní trenér české juniorské 
reprezentace, se kterou rovněž získal bronz na juniorském Mistrovství 

Evropy. Pro Edwina se jedná o první působení v roli hlavního trenéra v nejkvalitnější lize světa a dle svých 
slov se k týmu DOS´46 velmi těší nejen díky skvělým fanouškům, ale i díky ambicím, které vedení slavného 
klubu v Korfballeague má. 
  
 

15.dubna 2020 
16/2020 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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