
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nizozemská nejvyšší korfbalová soutěž 
Korfballeague, která byla z důvodu celosvětové 
pandemie v této sezóně ukončena bez vyhlášení 
vítěze, udělila ocenění Koš roku (Goal van het Jaar) 
na základě internetového hlasování fanoušků, 
kterých se do hlasování zapojilo více než 1200. 
Vítězkou dámské kategorie se stala Jessica Lokhorst 
z družstva úřadujícího mistra Fortuna Delta 
Logistiek, která v nedokončené sezóně 
zaznamenala v sedmnácti zápasech celkem 19 košů, 
za koš v 16.kole proti DVO Bennekom a mezi pány 
zvítězil hráč PKC Papendrecht Randy Oosting (na 

obrázku) za nádherný koš 2.kola proti družstvu Tempo. Oběma pak cenu předal loňský vítěz a kapitán 
nizozemské reprezentace Laurens Leeuwenhoek. 
 
Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu vypsala školení pro nováčky a začínající korfbalové 
rozhodčí, které se bude konat během Mistrovství ČR v korfbalu4. Školení bude pořádáno Komisí rozhodčích 
v Kutné Hoře, kde se adepti rozhodcovského řemesla sejdou v pátek 11.září v odpoledních hodinách a na 
programu bude teoretický blok. V sobotu 12.září pak na účastníky čeká část praktická, když noví rozhodčí 
budou řídit zápasy probíhajícího turnaje, který se bude konat ve dvou sportovních halách v kutnohorském 
centru Klimeška, kde se o Velikonocích 2021 bude konat Mistrovství světa v kategorii U19. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF vydala komplexní dokument, který s platností od 1. září 2020 upravuje 
znění pravidel korfbalu. Nově totiž Komise pro pravidla korfbalu (IKF Playing Rules Committee) zveřejnila 
třicetistránkový komplexní materiál obsahující pravidla i vysvětující text, který má zabezpečit snadnější a 
jasnější orientaci a výklad pravidel. Pravidla samotná zaznamenala několik změn na základě experimentů 
v jednotlivých národních soutěží a nově je například ustanoveno, že penaltu musí střílet ten, komu byla 
zmařena střelecká šance, vypouští se paragraf o zákazu hrání pěstí či o zákazu získání míče, pokud se země 
dotýká jiná část těla než chodidla. Komise rozhodčích ČKS aktuálně připravuje překlad, který by měl být 
hotov do konce prázdnin. 
 
Na stránkách Mezinárodní 
korfbalové federace byl rovněž 
zveřejněn inzerát na uvolněné 
místo předsedy Komise pro 
vzdělávání a rozvoj IKF. Jedná se o 
plně dobrovolnickou pozici 
zodpovědnou za vedení DEC týmu, 
za celkovou organizaci, plánování a 
evidenci rozvojových programů. 
Zajímavé je, že pozici není možné obsadit žádným zájemcem z „A“ zemí – tedy z Nizozemska, Belgie a 
Taiwanu. Zároveň je předseda DEC i členem IKF Exco a jeho jmenování musí ještě následně posvětit Valná 
hromada IKF, jež se bude konat v listopadu 2021. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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