
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezinárodní korfbalová federace IKF a Nizozemská 
královská korfbalová federace KNKV oznámily, že plánovaný 
Světový pohár 2020 v beach korfbalu se letos neuskuteční. 
Akce byla plánována na druhý srpnový víkend na 7. - 8.srpna, 
kdy se na velkém stadionu v Haagu měli utkat nejlepší 
plážoví korfbalisté starého kontinentu. Důvodem pro zrušení 
je nizozemské vládní nařízení, které znemožňuje pořádání 
všech sportovních akcí až do 1. září 2020. Současně to 
znamená, že v tomto roce nebude udělen titul v nizozemské 
nejvyšší soutěži Korfballeague. Nejsledovanější a 
nejkvalitnější ligová soutěž tak letos nebude dohrána a pro 
příští ročník to znamená rozšíření na jedenáct družstev. 
Nebude dohrána ani nejvyšší soutěž ve variantě dámského 
korfbalu, která je v Nizozemsku stále velice populární a její 
nejvyšší soutěž bude mít na příští sezónu rovněž o jedno 

družstvo více a bude sehrána s devíti družstvy místo tradičních osmi. 
 
Minulý týden rezignoval na svou pozici člen nejužšího vedení 
Mezinárodní korfbalové federace IKF Kevin Allen. Tento zkušený 
anglický korfbalový „bafuňář“ byl nejen členem Exco IKF, ale i zastával 
funkce ve třech odborných komisích IKF. Současně tak IKF přichází, 
s okamžitou platností, i o předsedu Development and Education 
Committee (DEC),  kde nově působí na pozici sekretáře Tomáš Voda, a 
člena Coaching and Education Committee (CEC) a Playing Rules 
Committee (PRC). 

 
Korfbalová ikona let minulých Jiří Kremla, který od začátku 
devadesátých let působil ve Výkonném výboru Českého korfbalového 
svazu a je čestným předsedou korfbalového klubu SK RG Prostějov, 
poskytl rozhovor pro Prostějovský Večerník, jež často věnuje 
pozornost právě korfbalu. Čtyřiasedmdesátiletý rodák z Kostelce na 
Hané je stále velmi aktivní, když se v loňském roce podílel na 
organizaci mezinárodních korfbalových turnajů v Prostějově (Europa 
Shield 2019 a ME U21 2019), a v rozhovoru se zamýšlí nad dopadem 
aktuálního stavu na sportování mládeže a zároveň radí, jak zvládnout 

současnou situaci – pohybem, aktivitou a humorem. 
  
Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu připravila pro pokročilé rozhodčí první ze série on-line 
školení, které proběhne již zítra večer. Čeští rozhodčí patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější na mezinárodní 
scéně, když od roku 2000 řídili nejvíce finálových zápasů nejvýznamnějších mezinárodních turnajů a zároveň 
patří, hned po belgických arbitrech, mezi nejlépe placené na světě. První školení se věnuje problematice 
základních korfbalových pravidel, kdy vybrané situace jsou rozebrané na videofragmentech z české nejvyšší 
soutěže. Další díly pak budou věnovány speficikům plážového korfbalu a korfbalu4, spolupráci dvojice 
hlavních rozhodčích a celé bude zakončeno závěrečným testem. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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