
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezinárodní korfbalová 
federace IKF na konci 
minulého týdne oznámila, 
jak bude vypadat 
upravený mezinárodní 
kalendář na nadcházející 
roky. Poté, co IKF zrušila 
veškeré mezinárodní 
turnaje do konce roku 
2020, část turnajů 

přesunula na rok 2021 a část zrušila úplně. Zásadní je změna kvalifikačních pravidel na MS v roce 2023, kdy 
první možnost kvalifikace bude na základě výsledků ME 2021 v Belgii a druhou pak dodatečné kvalifikační 
turnaje, které se budou konat v roce 2022 místo původně plánovaného ME 2022, které se mělo pro 16 
družstev konat v České republice. IKF zároveň oznámila, že počítá s tím, že pořadatel příštího velkého ME 
zůstane zachován a ME v České republice tak bude až v roce 2026.  
 
Další zásadní změnou je prodloužení dvouletého intervalu v soutěžích pro nejvyšší juniorskou kategorii U21. 
Původně se ME U21 a MS U21 mělo konat vždy po dvou letech, ale na základě současné situace, kdy MS 
U21 2020 na Taiwanu bylo přesunuto na rok 2021, bude další MS U21 až v roce 2024. Evropské šampionáty 
v této juniorské kategorii se pak budou konat, dle aktuálního zveřejněného dokumentu, v letech 2022 a 
2025. Pro tuto věkovou kategorii, která je důležitou přípravou na vstup do kategorie dospělých, tak nekončí 
období nepravidelnosti, když poslední dva šampionáty se konaly v České republice v letech 2014 a 2019. 
 
Korfbaloví reprezentanti České republiky připravili během 
posledních šesti týdnů celkem 30 výzev pod hlavičkou 
„Makej s repre“, když každý pracovní den bylo pro sportovní 
veřejnost připraveno nějaké posilovací cvičení, které bylo 
možno realizovat v aktuálních ztížených podmínkách. 
Všechny příspěvky je možné najít na facebookovém profilu 
Českého korfbalového svazu a rovněž na YouTube. Sérii 
zakončil symbolicky svým příspěvkem reprezentační trenér 
Ivo Kracík, který se neustále udržuje ve skvělé fyzické kondici 
a doporučuje jejich opakování ideálně každý den. 
  

Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu připravila on-line 
školení pro pokročilé rozhodčí, kteří řídí tři nejvyšší soutěže 
pořádané ČKS. Čeští rozhodčí patří dlouhodobě k těm nejlepším a 
nejúspěšnějším na mezinárodní scéně a zároveň jsou jedni 
z nejlépe ohodnocených na starém kontinentu. První díl školení 
obsahoval kromě teoretických materiálů i zpracované zajímavé 
fragmenty z televizního utkání, které tak poskytuje cenný 
materiál pro další vzdělávání. Další díly školení se uskuteční ještě 
do konce května a účastníky čeká samozřejmě i závěrečný test. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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