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Uplynulý víkend se konal mezinárodní webinář
IKF, který pořádali zástupci odborných komisí
Mezinárodní korfbalové federace. Hlavní náplní
tohoto internetového setkání byla nově vydaná
verze pravidel korfbalu, která vešla v platnost
1.září 2020 a prioritně bylo určeno pro
mezinárodní rozhodčí z celého světa. Celou
osmdesátiminutovou přednášku vedl portugalský
odborník, bývalý výborný mezinárodní rozhodčí,
člen Playing Rules Committee a současně Referee
Committee Jorge Alves, který se problematikou
pravidel zabývá již mnoho let. Více než šest
desítek přítomných si tak mohlo poslechnout
odborný komentář k aktuálně platným
korfbalovým pravidlům včetně důvodů, které k úpravám vedly. Další pokračování, které by zahrnovalo i
reakce na položené dotazy, na něž v rámci tohoto prvního dílu nebyl čas, je předběžně plánováno na měsíc
prosinec, kdy s největší pravděpodobností ještě korfbalové soutěže nebudou spuštěny.
Realizační tým reprezentačního družstva talentované mládeže České republiky ve věkové kategorii do 17
let, který se připravuje na Světový pohár U17 2021, převzal iniciativu a díky Zuzaně Maňákové, která působí
u reprezentace České republiky U17 v roli technické vedoucí a kondiční trenérky, připravil sérii posilovacích
lekcí zaměřených zejména na zpevnění střední části těla. Zuzana začala v minulém týdnu a bude pravidelně
připravovat on-line hodiny, které jsou následně k shlédnutí připraveny i pro další zájemce, nejen z řad
talentovaných sportovců ve věkové kategorii do 17 let.
Převratná novinka se chystá v nizozemské nejvyšší soutěži
Korfballeague, která stejně jako ostatní ligové evropské soutěže
dosud nebyla zahájena, ač první utkání mělo být sehráno již
23.října 2020. Restart nejlepší korfbalové soutěže na světě a
nejsledovanější
a nejnavštěvovanější
halové
soutěže
v Nizozemsku je odložen na neurčito a onou novinkou je, že
poprvé bude v nejvyšší soutěži působit mezi rozhodčími žena.
Třiačtyřicetiletá Diana Boogaard po skončení hráčské kariéry před
deseti lety šla cílevědomě za svým snem, kterým je historický
počin této drobné 163cm vysoké korfbalové dámy v černém. Dvojici pro utkání Korfballeague tvoří s Jelle
den Dekkerem a netají ani svým dalším snem, kterým je odpískat finálové utkání v mystické hale Ahoy.
Aktuální pandemická situace sice nedovoluje aktivní sportování téměr nikde na celém světě, ale o to více
jsou k vidění různé vzdělávací aktivity, jež je možné díky různým platformám provozovat a sdílet na
Internetu. V neděli organizovala mezinárodní korfbalovou kliniku třeba i Peruánská korfbalová federace a
přednášejícími byli výkonný ředitel Mezinárodní korfbalové federace Tilbert la Haye a i českým fanouškům
známý hlavní reprezentační trenér Dominikánské republiky Guillem Castanyer, který se v roce 2016
představil na Mistrovství světa U23 v Olomouci.
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