
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přelomové rozhodnutí učinil v minulém týdnu Výkonný 
výbor Českého korfbalového svazu, když rozhodl o 
zrušení rozehranné sezóny 2019-20, která tak zůstane 
bez určených mistrů České republiky. Současná nejasná 
a těžko předvídatelná situace byla důvodem rozhodnutí 
VV ČKS, který nyní jedná formou telekonferencí 
prakticky každý týden. Díky tomuto rozhodnutí se 
otevírá velká příležitost na podzimní odehrání tradičních 
turnajů K4 pro všechny žákovské kategorie a Superligy 
2020, která měla původně být zahájena již tento víkend. 
Zároveň chce vedení svazu připravit soustředění 

talentované mládeže pro kategorie U15, U17, U19 a U22 a kvalitně zahájit přípravu na příští sezónu, kdy 
každá z uvedených věkových kategorií by měla mít svůj mezinárodní vrchol  v podobě MS či Světového 
poháru v roce 2021. 
 
Podobně jako Český korfbalový svaz a předtím i nizozemský KNKV a belgický KBKB, kteří 
všichni učinily rozhodnutí o zrušení nedohraných částí sezóny, přistoupila ke stejnému 
kroku i anglická korfbalová asociace. Rozhodnutím jejího vedení byly veškeré soutěže 
zrušeny a bylo rozhodnuto i o postupovém klíči na sezónu 2020/2021, kdy nejvyšší 
anglickou soutěž EKL - England Korfball League bude hrát jedenáct družstev místo 
tradičních deseti a k obvyklé desítce se vrátí EKL opět od sezóny 2021/2022. 
  

Mezinárodní korfbalová federace IKF oznámila nový 
termín Mistrovství světa U21, které se letos v létě mělo 
konat na čínském ostrově Taiwan.  Světový šampionát 
juniorů se bude v Taipei City pořádat ve dnech 10. – 17. 
července 2021 s tím, že zůstane zachován stejný věkový 
limit jako byl letos. Tedy se vlastně bude jednat o 
kategorii U22, aby letošní jednadvacetiletí nebyli o svůj 
vrchol připraveni, protože mnohé reprezentace přípravu 
zahájily ještě před začátkem pandemických opatření. Na 
tento šampionát se dodatečně, díky úspěchu české 
diplomacie, kvalifikovalo i české juniorské reprezentační 

družstvo, ale obsazení přesunutého turnaje bude jistě ještě s velkým otazníkem. 
 
S postupným uvolňováním vládních opatření omezujících mimojiné i 
organizované sportovní aktivity se začínají do tréniku vracet i české 
korfbalové kluby.  První trénoval náchodský korfbalový klub SK Náchod 
Plhov, který navíc v době zpřísněných opatření přišel s výborným 
nápadem a zapůjčil své korfbalové vybavení na zahrady svých svěřenců, 
aby hráči mohli trénovat alespoň v domácích podmínkách. V minulém 
týdnu začal s pravidelnými tréninky i ostravský KK Sokol Koblov a tento 
týden i největší korfbalový klub České republiky KK Brno. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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