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Český
korfbalový
svaz
v uplynulých
dnech
podstoupil mnohá jednání
se zástupci
Mezinárodní
korfbalové federace IKF
ohledně
plánovaného
Mistrovství světa juniorů do
19 let 2021, které by se mělo
konat během Velikonoc 2021
v rozsáhlém
sportovním
centru Klimeška v Kutné
Hoře. Všichni společně věří,
že právě tento šampionát
bude první velkou mezinárodní akcí po dlouhé koronavirové pauze, která zničila mnoho národních i
mezinárodních turnajů od jara tohoto roku. Český korfbalový svaz na konci minulého týdne představil logo
šampionátu a rovněž nabídky ubytování a dalších služeb pro přihlášená družstva, kterých by mohlo být až
šestnáct z pěti kontinentů, což by z tohoto turnaje dělalo nejlépe obsazenou akci historie v této věkové
kategorii.
Do řady zrušených akcí v tomto roce se zařadila i velká mezinárodní akce, která se tradičně koná na konci
roku v nizozemském Rotterdamu, a totiž Korfbal Challenge 2020, který se měl uskutečnit ve dnech 27.30.prosince 2020 v rotterdamském Topsportcentru. KNKV oznámila, že tento ročník, na který plánovala
svou účast i česká juniorská reprezentace, bude bez náhrady zrušen a že smluvní spolupráce mezi KNKV a
Topsportcentrem se prodlouží o rok, a to až do konce roku 2022. KNKV rovněž ústy Keese Rodenburga
oznámila, že tradiční nominace do nizozemských reprezentačních výběrů U17 a U19, která je vždy součástí
této akce, bude na rok 2021 probíhat dle jiných kritérií, jež budou oznámena do konce tohoto měsíce.
Komise rozhodčích Českého korfbalového svazu připravila pro své rozhodčí souhrnný materiál, který
mapuje změny pravidel, jež vešla v platnost v září tohoto roku a jež budou uplatňována v soutěžích v tomto
soutěžním ročníku, který na své zahájení stále čeká. S velkou pravděpodobností soutěžní zápasy začnou až
na začátku roku 2021 a dle nového výkladu pravidel již třeba rozhodčí nepískají neúmyslný dotek míče
nohou, získání míče na zemi či hraní pěstí, pokud taková skutečnost není pro hru nebezpečná. K výrazné
změně dochází i v Golden Goalu, kde nyní konečně platí to, že kdo první skóruje, je vítězem – výhodné tak
bude na konci zápasu mít míč v držení, neboť prodloužení začíná prvním útokem to družstvo, které mělo
míč v moci na konci základní hrací doby.
Na adresu Českého korfbalového svazu dorazil dotazník Fakulty tělesné výchovy a spotu Univerzity Karlovy
v Praze, který v současné, sportu nepříliš nakloněné, době monitoruje tzv. Syndrom vyhoření trenérů
v České republice. Právě pro trenéry, kteří se trenérskou činností plně živí či je jejich funkce jejich vedlejším
příjmem, jsou aktuální situací výrazně postiženi a zaslouží si pozornost. Do dotazníku se zapojili i korfbaloví
trenéři reprezentačních výběrů a výsledky výzkumu Katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné
výchovy a sportu by měly posloužit k vhodnému nastavení systému práce s touto, pro sportovní prostředí
nesmírně důležitou, skupinou osob.
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