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Celý minulý týden strávili mladé
korfbalistky a mladí korfbalisté na
Korfbalové akademii 2020, která se
konala ve východočeské Pecce. Od
soboty 1.8. do soboty 8.8. se na
čtyři desítky korfbalových žáčků
věnovaly naplno korfbalu a dalším
táborovým aktvitám. Pod vedením
hlavního
trenéra
korfbalové
reprezentace České republiky Ivo
Kracíka si mladí sportovci zahráli
korfbal v mnoha variantách, když
venkovní korfbal na trávě doplnil i
plážový korfbal a z důvodu
nepřízně počasí i korfbal halový, když na dva deštivé dny vedoucí přesunuli program do sportovní haly
v Nové Pace.
Na programu Korfbalové akademie byla i nová zajímavá disciplína, kterou vymysleli reprezentační trenéři a
následně si ji i sami na vlastní kůži vyzkoušeli. Korftatlon (název této disciplíny) je spojením populárního
biatlonu a korfbalu, když běh doplňuje střelba na korfbalový koš a za neúspěšné střely musí závodníci
absolvovat trestné okruhy. Jedná se o spojení běhu se střelbou pod zvýšenou tepovou frekvencí a
samozřejmě pod tlakem možného trestu v podobě trestných kol. Korftatlon si vyzkoušely samozřejmě děti
a následně i všichni instruktoři, mezi kterými dominoval český reprezentant Petr Šnajdr před slovenským
kolegou Peterem Bušíkem a před dvojicí reprezentačních trenérů Ivo Kracíkem a Lukášem Filipem, kteří
plánují tuto disciplínu zařadit i do programu reprezentačních soustředění.
Nizozemská královská korfbalová federace KNKV zveřejnila program své nejvyšší
soutěže Korfballeague, která je nejlepší a nejsledovanější ligovou soutěží na světě.
Z důvodu nedokončení minulé sezóny a nemožnosti určení sestupujích a postupujích
bude ročník 2020-21 pro dvanáct družstev místo tradičních deseti. Zahajovacím
střetnutím bude souboj mistra roku 2019 Fortuny/Delta Logistiek proti
TOP/SolarCompleet, který je naplánován na pátek 23.října. Poslední 22.kolo je pak
na programu 20.března 2021 a následovat bude play-off pro čtyři nejlepší družstva
po základní části. Nezodpovězenou otázkou před začátkem nové sezóny zůstává
otázka divácké návštěvnosti z důvodu možných pandemických omezení.
Belgická korfbalová federace KBKB oznámila, že ruší a anuluje výsledky tradiční ankety Gala van de Gouden
Korf. Hlavním důvodem zrušení jsou vydaná striktní protikoronová opatření, která se týkají Antwerpské
provincie, jež je hlavní korfbalovou oblastí Belgie. Závěrečná akce a vyhlášení se mělo konat 30.srpna ve
SportCenter Boeckenberg, kde sídlí nejlepší belgický klub poslední dekády, a je tedy jasné, že ocenění pro
nejlepší belgické hráče, trenéry a rozhodčí sezóny 2019 – 2020, která se nakonec do historie zapíše jako
nedokončená, uděleno nebude a ti nejlepší si budou muset na své triumfy minimálně rok počkat.
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