
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sportovně-technická komise Českého 
korfbalového svazu připravila kalendář akcí, 
které naplní měsíce září a říjen 2020. Právě 
v těchto měsících, ještě před zahájením nové 
sezóny 2020/2021, vzniká prostor pro dohrání 
vybraných akcí, jejichž realizaci zastavila 
celosvětová pandemie a omezující nařízení 
české vlády. Korfbalisté a jejich fanoušci se 
mohou těšit na Superligu 2020, na tradiční velký 
turnaj Korfbal4 pro všechny žákovské kategorie 
či na novinku Korfbal8, která poslouží trenérům 
žákovských družtev jako možnost zahrát si ještě 

jeden turnaj ve věkových kategorích minulé sezóny a připravit se na rozjezd sezóny nové. Do prvních dvou 
měsíců nového školního roku jsou rovněž naplánována přípravná reprezentační soustředění pro výběry 
talentované mládeže v kategoriích U15, U17, U19 a U22, jejichž příprava a mezinárodní vrcholy roku musely 
být na konci sezóny minulé zrušeny. 
 
Výkonný výbor Českého korfbalového svazu vypsal výběrové řízení na trenéra reprezentačního družstva 
České republiky do 17 let. Výběr v této věkové kategorii úspěšně vedl po dobu 5 let brněnský trenér Jakub 
Máša, který se od nadcházející sezóny bude výhradně věnovat přípravě extraligového družstva KK Brno. 
Zpracované přihlášky mohou zájemci o post reprezentačního trenéra zasílat elektronicky do konce měsíce 
června na adresu Výkonného výboru ČKS, tedy na vv@korfbal.cz. Nový reprezentační trenér by se měl 
ujmout trenérského kormidla od 1.srpna 2020 a již v září a říjnu jsou naplánována první přípravná 
soustředění v této věkové kategorii, která má svůj každoroční vrchol v nizozemském Schijndelu, kde se 
v červnovém termínu koná Světový pohár U17. 
 
Po částečném uvolnění pandemických opatření se první 
korfbalový turnaj konal v Kozlovicích, kde se utkalo celkem 
osm družstev z Moravskoslezského a Zlínského kraje, a to ve 
věkových kategoriích minižáků a mladších žáků. K vidění bylo 
celkem patnáct korfbalových zápasů a dohromady padlo 220 
košů. Ještě v průběhu měsíce června proběhnou další 
přátelské turnaje, do nichž se zapojí i korfbalová mládež 
z východočeského Náchoda a mladí korfbalisté se mohou 
těšit i na oblíbený ostravský beach korfbal, který uspořádá 
místní KK Sokol Koblov. 
 
Mezinárodní korfbalová  federace IKF zveřejnila Annual Report 2019, tedy obsáhlou výroční zprávu za rok 
2019. Dokument o devadesáti stranách obsahuje zprávu o činnosti nejvyššího orgánu Exco, zprávy 
jednotlivých kontinentálních federací, zprávy z deseti odborných komisí IKF a finanční uzávěrku. Součástí je 
i list mezinárodních rozhodčích a seznam udělených karet během mezinárodních turnajů – je zajímavostí, 
že za rok 2019 bylo uděleno celkem 27 žlutých karet, z toho tři pro české hráče, když jednu si vysloužil Jakub 
Bláha a dvě pak Petr Šnajdr, který se mezi hříšníky dokázal zapsat dvakrát dokonce ve své domácí hale, a to  
během Europa Shieldu 2019 a během JME 2019. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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