
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední větší halovou korfbalovou akcí na dobu 
minimálně do konce měsíce října bylo soustředění 
reprezentace České republiky, které se během 
uplynulého víkendu konalo v brněnské hale VUT. 
Pod vedením hlavního trenéra Ivo Kracíka se zde 
připravovali reprezentanti dvou výběrů, když elitní 
seniorskou reprezentaci doplnil juniorský výběr do 
22 let, který se připravuje na Mistrovství světa U22, 
které by se mělo v červenci 2021 konat na Taiwanu. 
Tento díl přípravy už provázela přísná hygienická a 
bezpečnostní opatření, ale i tak se patnáctka 
reprezentantů mohla věnovat intenzivní přípravě 

na plánované velké mezinárodní akce, které jsou dle aktualizovaného mezinárodního kalendáře na 
programu ve druhé polovině roku 2021. 
 
Další připravované akce na následující dny a týdny musely být zrušeny či přesunuty na pozdější termíny. 
Odložené zatím na neurčito zůstává vyvrcholení Superligy 2020, která má za sebou všechny zápasy 
v základních skupinách a kde jsou již známy semifinálové dvojice, ale je zřejmé, že původní termín 17.-18. 
října nebude, z důvodu celostátních vládních opatření, možné dodržet. Neuskuteční se ani plánované 
víkendové soustředění talentované mládeže ve věkové kategoriii do 17 let, jež bylo plánovano na víkend 
23.-25. října do Kostelce na Hané a samozřejmě ani s tím spojené školení trenérů III.třídy.  
 
Nejkvalitnější ligová soutěž na světě – tedy 
nizozemská Korfballeague, která bude prvním 
ligovým zápasem nového ročníku (v pátek 23.října 
se v Sassenheimu střetnou dva poslední mistři 
nizozemské nejvyšší soutěže  TOP/SolarCompleet a 
Fortuna DeltaLogistiek) zahájena již za devět dní, 
oznámila, že díky exkluzivní smlouvě budou všechny 
zápasy k vidění naživo prostřednictvím on-line 
platformy vytvořené ve spolupráci s Eyecons, která 
přenáší i mnoho dalších nizozemských soutěží. 
Dlouhodobě nejnavštěvovanější halová soutěž 
v Nizozemsku si od této spolupráce slibuje přilákání 
ještě širšího publika, růst viditelnosti značky Korfballeague a korfbalu obecně a v neposlední řadě i 
aktraktivnost pro sponzory.  
 
V sobotu 17.října 2020 se bude konat Valná hromada Českého korfbalového svazu a poprvé v historii se 
toto jednání uskuteční jinak než zasedáním v jednacím sále. Jelikož není možné pořádat žádné akce, kde by 
potkalo více osob, bylo rozhodnuto, že Valná hromada ČKS 2020 bude probíhat virtuálně, a to přes Hangout 
Meet od 20:00. V návrhu programu jsou zejména povinné náležitosti jako Zpráva o stavu svazu a o činnosti 
Výkonného výboru od poslední Valné hromady, Zpráva o hospodaření za rok 2019 a Rozpočet na rok 2020. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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