
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nizozemská královská korfbalová federace KNKV oznámila, že 
díky zveřejněnému rozhodnutí Nizozemské olympijské komise 
(het Nederlands Olympish Comité en de Nederlandse Sport 
Federatie) NOC-NSF bude v letech 2024 až 2028 dostávat 
příspěvek na činnost reprezentačních nizozemských 
korfbalových výběrů ve výši 442.500 € ročně. Korfbal se tak 
vešel mezi 34 sportů, které obdrží podporu od nizozemské 
olympijské komise. Částka, která v přepočtu činí cca 12 miliónů  
korun ročně, je pravidelně využívána na příspěvky nizozemských 
reprezentantů, kteří mají status poloprofesionálů a musí splnit 
kvótu minimálně 100 tréninkových dnů za rok, na jejich přípravu 
a samozřejmě na zajištění platů reprezentačních trenérů. 

 
Zatímco korfbalová Evropa spí tvrdým spánkem v karanténě, na 
asijském kontinentu zase začíná nabírat na obrátkách. Na Taiwanu 
se během osmi hracích dnů koná 36.ročník národního 
korfbalového šampionátu, kterého se účastní celkem 69 družstev, 
která se utkávají v několika věkových kategoriích. Jedná se, v tomto 
sportovně neradostném roce, o naprosto unikátní turnaj 
v celosvětovém měřítku – a to jak v počtu hracích dní, tak v počtu 
zúčastněných družstev, kterému může konkurovat pouze 
kutnohorské Mistrovství ČR ve čtyřkovém korfbalu v žákovských 
kategoriích, které bylo největší halovou jednodenní akcí roku 2020. 
 

Velice zajímavou aktivitu vymysleli pořadatelé tradičního 
mezinárodního turnaje v nizozemském městě Stadskanaal. 
Turnaj organizuje místní korfbalový klub Stadskanaal´74 
nepřetržitě již od roku 2001, kdy začínal jako korfbalové setkání 
pro čtyři družstva ze dvou zemí. Během téměř dvou desítek let 
se následně vypracoval mezi velké mezinárodní akce, na než se 
sjíždějí národní družstva a korfbalové kluby z několika 
kontinentů. Dvakrát se na turnaji představila i reprezentace 

České republiky, a to v letech 2005 a 2006. Letos pořadatelé, z důvodu nemožnosti realizovat sportovní 
výkony, připravili pro zájemce místo sportovního klání znalostní test pod LIVE IKTS PUBQUIZ, na něhož se 
bylo možné zapojit v neděli 8. listopadu, kdy bylo původně naplánováno finálové utkání turnaje.  
 
Aktuální pandemická situace umožnila i Mezinárodní korfbalové federaci IKF věnovat se více digitalizaci. IKF 
tak do jisté míry napodobuje Český korfbalový svaz, který v průběhu roku zveřejnil v digitální podobě 
dochovaná vydání Korfbalových zpráv z minulého století, která budou mimojiné i zdrojem informací pro 
nově vyvíjenou korfbalovou mobilní aplikaci. Na stránkách IKF se tak nově objevila vydání korfbalového 
časopisu Korfball International, který vycházel jako nepravidelný občasník již od začátku osmdesátých let a 
v papírové podobě se dochoval až do roku 2011, když v posledních letech vycházel již jen dvakrát ročně. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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