
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sportovně-technická komise Českého korfbalového 
svazu rozeslala na kluby první návrh termínové 
listiny soutěžního ročníku 2020/2021, který by dle 
navrženého scénáře měl začít v sobotu 7.listopadu 
2020 extraligovými zápasy SK Plhov Náchod – SK RG 
Prostějov a KCC Sokol České Budějovice – MS YMCA 
Znojmo. Finálové turnaje všech žákovských, 
juniorských i seniorských soutěží pak proběhnou 
během dvou víkendů v dubnu a květnu, kdy česká 
korfbalová veřejnost pozná nové Mistry ČR, a to ve 
dnech 24.-25.dubna 2021, kdy se o tituly utkají 
starší žáci a minižáci. Superfinálový den, kdy se 

rozdělí hned tři sady medailí, je programu v sobotu 1.května 2021 a v neděli 2.května 2021 se finálová porce 
uzavře posledním turnajem v kategorii mladších žáků. 
 
V minulém týdnu byly rovněž vypsány turnaje, jež nebylo možné uspořádat v jarních měsících z důvodu 
karanténních opatření. Tradiční turnaje v korfbal4 a nově i korfbal8 pro žákovské kategorie se uskuteční na 
podzim před zahájením sezóny. V sobotu 12.září proběhne Mistrovství ČR v korfbal4 ve třech žákovských a 
dorostenecké kategorii, kdy bude možné, aby hráli hráči dle kategorií ze sezóny minulé. Nově vytvořený 
turnaj Korfbal8 se pak uskuteční v sobotu s magickým datumem 10.10. 2020 a o vítězství budou bojovat 
minižáci U11, mladší žáci U13 a starší žáci U16, kteří se utkají v brněnské hale VUT, jež hostila třeba i zápasy 
základních skupin na Mistrovství světa 2007. Přihlášky na oba zmíněné turnaje mohou korfbalové kluby 
posílat na adresu stk@korfbal.cz do 10.července 2020. 
 
K zajímavému rozhodnutí dospěla v minulém týdnu Rada 
Nizozemské královské korfbalové federace (Bondbestuur van 
het KNKV), když bylo oznámeno, že nadcházející ročník 
nejkvalitnější ligové soutěže světa Korfballeague se bude hrát 
ve dvanáctičlenném složení. Původně rozšířenou variantu o 
jedenácti družstvech tak na základě dodatečného losu mezi 
CKV Nieuwerkerk a Oost Arnhem doplnil právě Oost Arnhem 
a je tak dvanáctým týmem Korfballeague v ročníku 2020-
2021. Oost Arnhem se tak vrací do nejvyšší nizozemské 
soutěže, které na konci devadesátých let minulého století 
kraloval, a to v čele s bývalým českým reprezentantem a elitním kanonýrem Edwinem Boumanem. Od 
sezóny 2021-22 se nizozemská nejvyšší soutěž vrátí zpět na deset družstev. 
 
Redakce Korfbalových zpravodaje připravila pro zájemce digitalizaci prvních kompletních ročníků 
Korfbalových zpráv. Korfbalové zprávy se poprvé objevily v roce 1993, kdy nepravidelně vyšlo několik 
zkušebních čísel a jako pravidelný informační měsíčník začaly vycházet v papírové podobě na podzim roku 
1995. Prvními členy redakce byli tehdejší špičkoví korfbalisté Zdeněk John a Drago Sukalovský. Na stránkách 
je možné nalézt aktuálně čtyři kompletní ročníky až do roku 1999 a samozřejmě i všechna vydání 
z novodobé historie, kdy od začátku roku 2014 vychází Korfbalový zpravodaj jako týdenník a má za sebou 
více než 300 vydání. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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