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Mezinárodní korfbalová
federace IKF rozhodla, že
v roce
2021
budou
zrušeny Europa Cup –
tedy klubová soutěž pro
osm nejlepších mistrů
jednotlivých národních lig,
a to včetně předkola, jež
se mělo konat na podzim
tohoto roku a rovněž
Europa Shield, který je soutěží pro druhé a případně třetí družstva národních lig „B“ zemí. Náhradou by
měla být nově vytvořená soutěž s názvem IKF European Korfball Tour 2021, jež se bude skládat ze dvou
kvalifikačních turnajů a z turnaje finálového. Kvalifikační turnaje jsou naplánovány na dva víkendy lednové
a finálový turnaj následně na víkend 11.-13.února 2021, který se bude konat v Nizozemsku.
Česká republika má z pozice „B“ země možnost vyslat na tento nový formát turnaje dva zástupce, kteří
skončili po základní části České korfbalové extraligy na prvních dvou příčkách a kteří budou zařazeni každý
do jiného kvalifikačního turnaje, z nichž do finálového klání postoupí vždy pouze vítěz. Místa na finálovém
turnaji mají dle rozhodnutí IKF zajištěna dvě nejlepší družstva z nizozemské Korfballeague a dvě nejlepší
družstva z belgické TopLeague, které doplní mistři Německa a Portugalska. V kvalifikačních lednových
turnajích se tak bude hrát systémem „vítěz bere vše“, když osmička zúčastněných se vždy utká formou
postupného pavouka o vítězství a postup do finálového turnaje. Kromě dvou českých družstev se mezi
šestnácku adeptů postupu zařadí dva týmy z Anglie, dva z Katalánska, po jednom pak ještě z Portugalska a
Německa a rovněž z Maďarska, Polska, Turecka, Francie, Srbska, Slovenska a Walesu.
Zajímavou aktivitu spustil největší korfbalový klub v České republice
Korfbalový klub Brno, který o prázdninách bude pořádat tradiční velký
korfbalový kemp ve dnech 16.-22.srpna v Herolticích u Tišnova, jehož
se zúčastní více než osm desítek korfbalových nadějí. Brněnský
korfbalový pořádá anketu mezi širokou veřejností, jejíž výsledky
poslouží během velké táborové hry, která se bude konat dle
televizního formátu „Co na to korfbalisté“ a do níž se může zapojit
prakticky každý, kdo věnuje pár minut a vyplní sérii zajímavých otázek
pod odkazem: https://forms.gle/9J9t28JXNMhrkVhK6
Antidopingový výbor České republiky má nové vedení a do jeho čela byla jmenována JUDr. Petra Volková.
S pozicí nové ředitelky přichází mnoho nového a pro širokou sportovní veřejnost začíná vycházet nový
časopis Antidopingáček, který má za úkol poutavou formou přiblížit dění v antidopingovém světě. V novém
periodiku mohou čtenáři nalézt aktuality a zajímavosti ze světa sportu a z dění okolo. V prvním vydání
nového časopisu můžeme nalézt i korfbalovou stopu, když novým manažerem systému ADAMS (AntiDoping Admistration and Management Systém) je bývalý člen korfbalové reprezentace České republiky
David Schwarz, který aktuálně sbírá připomínky a podněty k fungování systému.
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