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Mezinárodní korfbalová federace
IKF oznámila v minulém týdnu další
bližší informace k European Korfball
Tour 2021, která je zcela novým
formátem klubové soutěže pro
nejlepší celky z evropských lig.
Z České korfbalové extraligy budou
český korfbal reprezentovat první
dvě družstva po základní části, tedy
KK Brno a SK RG Prostějov. Obě česká družstva musí do kvalifikace, která se bude hrát na dvou místech,
přičemž je jasné, že jednou pořadatelskou lokalitou této kvalifikace bude polská Wroclaw. Dle vypsaných
pravidel soutěže je zřejmé, že do Polska pojede pouze jeden z českých týmů a druhý ještě musí počkat na
oznámení druhého místa kvalifikace. Finálový turnaj EKT 2021 bude pořádat Nizozemsko, kde se představí
nejlepších nasazených šest družstev, které doplní vítězové obou kvalifikačních turnajů.
Mezinárodní federace rovněž na svých
stránkách vyhlásila víkend 29.-30. srpna
2020 jako víkend světového plážového
korfbalu. Vyzývá tímto všechny milovníky
korfbalu k různým aktivitám spojeným
s beach korfbalem a k jejich sdílení
s ostatními přes sociální média. Je téměř
jisté, že v rámci tohoto víkendu se
v nizozemském Haagu, pokud to situace s celosvětovou pandemií dovolí, uskuteční velké národní
mistrovství ve všech věkových kategoriích a zároveň i v dámském korfbalu, který se hraje téměř výhradně
jen právě v kolébce korfbalu v Nizozemsku.
Presidentka anglické korfbalové faderace Ellen Pearce se obrátila na Český korfbalový svaz s prosbou o
pomoc při testování upravených pravidel.. V Anglii je totiž sportování veřejnosti stále svázáno přísnými
pravidly a aktuálně není možné, aby se na sportovišti sešlo více než šest osob současně. Korfbal, stejně jako
ostatní sporty, musí vládní komisi předložit studii o míře rizika přenosu a na jejím základě bude sportování
umožněno či nikoliv. Vedení anglického korfbalu tak vytvořilo modifikaci korfbalových pravidel, aby byl
omezen kontakt hráčů na vzdálenost 1 metru a aby se více hráčů nemohlo potkat na malém prostoru, a to
zejména kolem stojanu koše, kam bude mít do vymezeného prostoru 2,5 meru od koše přístup vždy
maximálně jeden útočník a jeden obránce.
Prázdniny vstupují do své poslední fáze a dva největší kluby Českého korfbalového svazu se naplno věnují
přípravám, když v aktuálním týdnu probíhá největší letní korfbalový tábor tohoto roku, který pořádá KK
Brno. Pod vedením hlavního trenéra brněnského extraligového družstva Jakuba Máši se na korfbalovém
táboře připravuje osmdesát dětí ve věku od 10 do 15 let. V týdnu následujícím se pak bude konat velký letní
tábor i pro žákovské hráče KK Sokola Koblov, který se bude konat v horské oblasti Beskyd v Mečové, a to
pod vedením předsedy korfbalového odíílu a propagátora Školního korfbalu Petra Kronese.
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